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EUD REFORMEN I PERSPEKTIV 

10:15 CHARLOTTE KØLLE JØRGENSEN: EUD REFORMEN I PERSPEKTIV 

Charlotte giver en overordnet og bred introduktion til de tendenser, som 

hun har set/erfaret siden reformen trådte i kraft. Indlægget rummer såvel 

pædagogiske som organisatoriske udfordringer.  

Oplæg ved Charlotte Kølle Jorgensen, Afdelingsleder i UU København 

tidligere leder SOSU Sjælland. 

 

 

EUD REFORMEN I SKOLE PERSPEKTIV 

11:00 FLEKSIBEL DIGITAL LÆRING OG DE NYE LÆRERROLLER – SKOLEN I EN 

FORANDRINGSTID 

CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland 

Falster) har truffet en række strategiske beslutninger i 

relation til EUD-reformen. Vi hører om de tiltag skolen har 

foretaget, hvorledes det har været gennemført og 

resultaterne heraf.  

CELF har målbevidst arbejdet med begrebet Fleksibel 

læring gennem digital læring for at kunne opfylde alle 

målene i EUD reformen. Der er sat fokus på den fremtidige 

lærerrolle, feed-forward og feedback, differentiering, den nye elevrolle samt en digital didaktik 

i opbygningen af digitale læringsforløb. 

Oplægget vil have såvel det nære undervisningsmæssige perspektiv fra den daglige 

undervisning samt perspektivet til undervisning, der foregår online eller som blended learning. 

Derudover vil oplægget give en række tips og tricks til, hvorledes man kan fremstille digitale 

undervisningsmidler. 

Oplæg ved Pædagogisk IT konsulent Per Mortensen og pædagogisk chef John Rasmussen 

12:00 SAMARBEJDE I DIGITALE SOSU SKOLER SOM EN MOTOR I IT 

PÆDAGOGISK UDVIKLING 

 

Samarbejde i Digitale Sosuskoler som brugerdreven motor i 

udviklingen af elevers læringsmiljø 

Gennem IT-servicefællesskabet IT-Center Fyn har 5 SOSU-skoler 

indgået et brugerdrevent og udviklingsorienteret samarbejde, Digitale 

Sosuskoler, om at sætte fokus på de læringsmæssige potentialer af 

IT.  

Andreas Kubsch præsenterer Digitale Sosuskolers udviklingsområder i 

forbindelse med EUD reformen med særlig fokus på differentiering og 

kollaboration. 



Andreas Kubsch er tilknyttet IT-Center FYN og SOSU Fyn, hvor han er Pædagogisk IT 

koordinator. 

er underviser, læsevejleder og pædagogisk konsulent fra Aarhus Business College AABC.  

12:45 FROKOST 

Frokostbuffet i Cafeen i Torvehallerne  

EUD REFORMEN - SET FRA ET UNDERVISERPERSPEKTIV 

13:30 LÆRINGSMÅLSSTYRET UNDERVISNING 

Pia Søndergård, Uddannelseskoordinator: Arbejdet med læringsmål i 

undervisningen  

Pia vil berette om undervisningen på SOSU-STV (Skive, Thisted, Viborg), 

om hvordan hun har anvendt læringsmål i forskellige læringsforløb. Pia 

vil også fortælle om arbejde på skolens digitale læringsplatform, hvor der 

i alle læringsforløb arbejdes med de forskellige læringsmål.  

Pia vil herudover komme med en række konkrete eksempler på brug af 

icebreakers i undervisningen. 

Pia Søndergaard er uddannelseskoordinator GF2 SOSU & Trin1, Skive 

14:10 KAFFE 

Kaffe og kage i Cafeen, Torvehallerne 

14:25 DIFFERENTIERING OG NIVEAUFORSKELLE I UNDERVISNINGEN – CASE 

DRENGEAKADEMIET 

Henrik Ankersø vil fortælle om erfaringerne fra DrengeAkademiet, hvor 

drengene på kun to uger i gennemsnit løftes med en læringseffekt på næsten 

tre år inden for læsning, stavning og matematiske færdigheder. Akademiet 

bryster sig af at være ”… det mest succesfulde intensive læringsforløb i 

Danmark”.  Nøgleordene i oplægget vil være differentiering og håndtering af 

niveauforskelle.  

Henrik Ankersø, DrengeAkademiet 

15:05 SCREENING AF ELEVER OG BRUG AF DISSE I HOLDDANNELSE 

OG FAGLIGT ARBEJDE  

Underviser, læsevejleder og pædagogisk konsulent Mads Vesterager Madsen 

fra Aarhus Business College AABC har været med i udviklingen af Den 

Nationale sprogscreening af EUD-elever. Skolens elever bliver screenet for 

deres dansksproglige kompetencer, engelsk og tal-forståelse.  Mads vil berette 

om, hvordan indsigten i elevernes forudsætninger efterfølgende bliver anvendt 

i mødet med eleverne, i studievejledningen og som baggrundsviden for 

faglæreres undervisningsplanlægning og udarbejdelse af 

undervisningsmaterialer. 

Mads Vesterager Madsen, Aarhus Business College AABC 



EUD REFORMEN - ET ÅR EFTER 

Nu er det et år siden, at EUD-reformen trådte i kraft. Hvor langt er vi nået? Hvordan griber 

underviserne og skolerne ændringerne an? Har lærerrollen ændret sig - igen? Hvordan tackler 

man differentiering og niveauforskelle? Kom og hør eksempler på nogle af de store 

udfordringer, reformen har givet erhvervsskolesektoren, og på hvordan man på en række 

skoler har løst dem i praksis. Der bliver god tid til spørgsmål og debat undervejs. 

PRAKTISKE INFORMATIONER 

TID 

Konferencen starter kl 10:15 – der vil være morgenmad fra 9:30  

Konferencen afsluttes 15:45,  

Konferencen kan nås med tog 7:55 fra København og retur 16:01 med ank. 18:05 

PRIS - TILMELDING 

Konferencen koster 1800 kr. for medlemmer af FLUID. 

For ikke medlemmer er prisen 3600 kr. Priserne er eksklusiv moms. 

Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld 

STED:  

Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle 

Der er parkering i tilknytning til mødestedet (80 kr / dag) eller gratis parkering ca. 10 

minutters gang fra Torvehallerne (Vestre Engvej) 
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