God uddannelsesstart – fodfæste på en erhvervsuddannelse
Tirsdag den 20. november 2018 på Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning
Mandag den 26. november 2018 på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde
Eud-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Undervisningsministeriet til en temadag om erhvervsskolernes
muligheder for, at arbejde med god uddannelsesstart på GF1 og GF2.
Mål: at sikre gode muligheder for at skabe relationer og tryghed blandt eleverne, så de i højere grad er
læringsparate og undgår at falde fra.
Formålet med temadagen er at inspirere samt dele viden og gode erfaringer om det der virker, når vi byder nye
elever velkomne på erhvervsskolerne.
Uddannelsesstart kan eksempelvis være, når eleven møder uddannelsesaktiviteter i grundskolen, ved åbent-hus
arrangement, sender ansøgning til erhvervsskolen eller de første dage på uddannelsen. Temadagen vil stille skarpt
på, hvordan man på den enkelte uddannelsesinstitution i praksis kan arbejde med uddannelsesstartens første uger
på henholdsvis grundforløbets 1. og grundforløbets 2. del.
Målgruppe:
Temadagen er henvendt til ledere, undervisere, studievejledere og konsulenter på erhvervsuddannelserne.

Program
Tidspunkt

Aktivitet og indhold

09.00 – 09.30

Ankomst og morgenkaffe

09.30 – 12.15

Velkomst og introduktion til dagens formål og program
Elevperspektiver
Elever deltager på temadagen for at give elevperspektiver på dagens tema. Elever
fortæller om, hvilke forventninger de havde forud for opstarten på uddannelse og om
hvilke oplevelser de havde i starten af GF1 og GF2.
Indflyvning
Læringskonsulenterne præsenterer vidensnotatet ”Viden Om overgange”, med fokus
på tre væsentlige aspekter i overgangen til ungdomsuddannelserne.

DCUM
God praksis om uddannelsesstart
Oplæg ved Randi Bruhn Mannion, der er fagansvarlig konsulent ved DCUM (Dansk
Center for Undervisningsmiljø). Randi har sin baggrund i højskoleverdenen både som
højskolelærer samt forstander og beskæftiger sig med relationskompetence,
pædagogik og undervisningsmiljø.
Randi kommer i sit oplæg ind på ”Hvorfor skal vi nu igen skal tale om den gode
uddannelsesstart”, og hvorfor det er i de første dage, at byggestenene bliver lagt for
elevernes trivsel, tilhørsforhold og læring.
Så hvordan gøres dette i praksis og siger forskningen noget, der kan bruges i
virkeligheden?
Skolens blik på egen praksis om god uddannelsesstart
v/ læringskonsulenterne og Randi Bruhn Mannion

12.15 – 13.15

Netværksaktivitet – Frokost

13.15 – 15.30

Hvordan kan skolen arbejde med god uddannelsesstart? Skoler stiller skarpt på
elementerne i god uddannelsesstart. Der afholdes flere runder af 20 minutter med
følgende emner:
INDSIGT 1: Skolens strategi og justering /systematik om god uddannelsesstart
INDSIGT 2: Praksiseksempel i arbejdet med sociale og faglige tilhørsforhold
INDSIGT 3: Før-kontakt til skolen
INDSIGT 4: Hvad kan vi lære af introforløbene på hhx og htx?
INDSIGT 5: Forældreinddragelse i elevens uddannelsesstart
INDSIGT 6: Evaluering af uddannelsesstart
Opsamling
Hvad tager jeg med hjem? / Kalder dagens input på nye handlinger?

15.30

Tak for i dag

For yderligere oplysninger:
Marcus Laycock, Marcus.laycock@stukuvm.dk, tlf. 33 92 50 43
Lene Smith, lene.smith@stukuvm.dk, tlf. 33 92 51 69
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Læringskonsulenterne på eud

