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Uddannelse skaber udvikling
8. marts 2011 

9.30 
Velkomst og introduktion til dagen 
af formand i FLUID Jørgen Grubbe

9.40 
Åbningstale af Borgmester Bjarne Nielsen, 
Langeland Kommune, som også fortæller hvilke 
udfordringer Langeland står overfor som yderom-
råde.

10.00 
Erfaringer med regionale lærecentre i Sverige. 
Sture Karlsson fra Åre LärCentrum fortæller om 
hvordan Lärcentrene har påvirket Åre positivt på 
mange områder. De har udviklet deres egne ud-
dannelser som udbydes i Åre og Sture vil berette 
om den udviklingsrejse de har været igennem. 

10.45 
Kaffe

11.00 
Research and Education Centres in rural Ice-
land -looking back over a decade
Around the turn of the century, regional networks 
and centres that serve education and training out-
side the capital area were established throughout 
Iceland. The impetus came from the local people 
and was supported by local politicians and par-
liamentarians who saw the growing need in rural 
areas for more education and training, as well as 
for diversification in employment possibilities and 
cultural activities. Now the results are being eval-
uated and the centres restructured based on past 
experience. Rögnvaldur Ólafsson fra University of 
Iceland tells us all about it 

11.45 
Universitet som motor for udvikling
Paul Nijbakker from Kemi-Tornio University of 
Applied Sciences in Finland har udviklet det de 
kalder eDegree programme med det formål at 
give folk i udkantsområderne i Finland og i La-
pland i særdeleshed adgang til uddannelse. På 
Kemi-Tornio University of Applied Sciences arbe-
jdes også med innovation og inkubation som et 
redskab til at give mulighed for at leve og trives i 
yderkantsområderne.  

12.30 Frokost

13.15 
Erfaringer fra Norge vedrørende uddannelse 
af beboere med svage faglige kompetencer.
Gudrun Ellingson fra studiecenter Dalene/Egern-
sund fortæller om initiativerne og de udfordringer 
de giver i regionen.



14.00 
Tre korte præsentationer af lovende initiativer

1. Ebbe Lund fra SUS - Sydfynsk Udviklings Selsk-
ab fortæller om Fremtidsfabrikken.

2. Henrik Flygere fra VUC Sønderjylland fortæller 
om hvordan de igennem de seneste 10 år har 
udviklet en del uddannelsestiltag, der skal sikre, 
at det er muligt at modtage et kvalificeret uddan-
nelsestilbud i yderkantsområder. De væsentligste 
tiltag er fjernundervisning via en fjernundervisning-
splatform www.vuc.nu og gennem parallel under-
visning, hvor en lærer underviser to hold på hver 
sin lokation. Begge tiltag foregår via internettet og 
digitalt. Derudover råder VUC Sønderjylland over to 
trailere, der er udstyret med 24 digitale arbejdsp-
ladser til brug for undervisning på virksomheder.

3. Arvid Stuck fra JobInvest fortæller om hvordan 
de arbejder med tiltrækning af højtuddannede til 
yderkantområderne. 

14.30 
Parallel workshops
Symposiets deltagere bliver opdelt i 3 parallelle 
workshops. I hver workshop, der ledes af en mod-
erator, skal deltagerne med udgangspunkt i de 
initiativer og tiltag der er blevet præsenteret i løbet 
af formiddagen diskutere, og komme med forslag 
til, hvilke initiativer, der kan overføres til egne re-
gioner, byer eller organisationer.

15.15 
Panel med oplægsholderne
Som afslutning på dagen giver workshop-mod-
eratorerne et kort oplæg fra hver gruppe om de 
forslag og ideer, der er kommet ud af arbejdet. 
Herefter giver panelet og de andre deltagere feed 
back og kommer med supplerende ideer.

16.00 Slut på konferencen

Tilmelding skal ske på www.fluid.dk

Deltagelse  i konferencen er gratis, men ved ude-
blivelse eller ved afmelding efter den 20. februar 
opkræves kr. 1.000,00 til dækning af omkostnin-
ger.



Om oplægsholderne

Henrik Flygare er cand.mag i Dansk/Teatervidenskab, Master i Gymnasiepædagogik/SDU 
og pt. afdelingsleder/Pædagogisk Center ved VUC Sønderjylland

Sture Karlsson er utbildad ingenjör, har arbetat på fabrik, som  fjälledare och egenföreta-
gare, marknadsförare och nu med vuxenutbildning

Paul Nijbakker är ursprungligen Nederländare men har bott i Finland i mer än tio år. Han 
har varit medarbetare i Kemi-Tornio Yrkeshöskolans eLearning Centre sedan dess start år 
2000. Han har en bakgrund i språkundervisning, men huvudansvarigheten vid Kemi-Tornio 
Yrkeshögskola är att administrera och utveckla organisationens nätbaserade lärplattformar, 
i synnerhet Moodle och Mahara. Kemi-Tornio Yrkeshögskola, som har hela Lappland som 
hinterland, var snabb att inse värden av distansundervisning för glesbygden och var den 
första i Finland att bjuda på utbildningsprogram som var helt och hållet lagt ut på nätet 
(eDegree 2003). Yrkeshögskolan organiserar också innovationstävlingar och företagsinku-
bations-projekt i vilka företag och myndigheter från regionen medverkar.

Ebbe Lund er sekretariatsleder i SUS (Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S). SUS er et lille 
udviklingsselskab ejet af de fire sydfynske kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø 
og Langeland. SUS beskæftiger sig med udviklingsprojekter indenfor erhverv, kultur og 
bosætning.  Ebbe har tidligere været konsulent i Vollsmosesekretariatet og højskolefor-
stander.

Dr. Rögnvaldur Ólafsson is director of the Institute of Regional Research Centres at the 
University of Iceland that runs research centres in Icelandic rural communities. He has 
been involved with the establishment and development of distance education and rural re-
search centres in Iceland since 1997. 

PRAKTISK INFORMATION
Hotel Rudkøbing Skudehavn ligger på Havnevej 21, i Rudkøbing
http://www.rudkobingskudehavn.dk/ 

Fra Odense Banegård skal man med regionaltoget til Svendborg og herfra med bus eller 
taxa www.rejseplanen.dk er en god hjælp.

Overnatning kan også arrangeres - kontakt hotellet direkte og meddel at du skal være 
med på konferencen.

Partnerne bag konferencen er Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark - FLUID (www.fluid.dk), JobIn-
vest a/s, DISTANS: NVL netverk om distans og fleksibel læring og på (http://distans.wetpaint.com) vil man efter 
konferencen kunne finde materiale og videoklip, samt norDist:Voksenlærere lærer sammen på netet (http://nor-
dist.ning.com).


