
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/10 2020 
KONFERENCE & 
GENERALFORSAMLING 
Foreningen til fremme af praksislæring inviterer: 

Du inviteres hermed til den første medlemskonference og 

generalforsamling i Foreningen til fremme af praksislæring i Vingsted 

Hotel og Konferencecenter. Vær med til at sætte retning på foreningens 

arbejde, udveksle erfaringer om praksislæring, eller lad dig inspirere af 

professor Lene Tanggaards tanker.  

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer (dog vil middag om 

aftenen samt evt. overnatning være med egenbetaling). 

Læs mere og se program på de næste sider. 

Lene Tanggaard 

holder oplæg om 

praksislæring 

____ 

Break out sessions & 

erfaringsudveksling  

____ 

Generalforsamling i 

foreningen 

____ 

Mulighed for middag 

med gode kolleger 

____ 

Networking og 

røverhistorier 

VINGSTED HOTEL OG 

KONFERENCECENTER 

Vingsted Skovvej 2 
7182 Bredsten 

www.vingsted.dk 

23/10 2020 fra kl. 11.30 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM & 
TILMELDING 
Du kan læse programmet i bjælken til højre. 

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer (dog vil 

middag om aftenen samt evt. overnatning være med egenbetaling). 

Middag, kr. 280,- 

Overnatning inkl. morgenmad, kr. 845,-  

Du tilmelder dig SENEST 26/8 2020 via følgende link: 

https://forms.gle/BvjpGo3hbsBV2L8Z9  

Hvis man som virksomhed eller institution ønsker at deltage som 

samlet institution og fx bruge konferencen som afsæt for en 

pædagogisk dag eller pædagogiske drøftelser, så er prisen kr. 

150,-/person for frokosten (også selvom deltagerne er medlemmer i 

foreningen). Kontakt os på sekretariat@praksislaering.dk for at 

aftale nærmere. 

 

Program: 

11.30: Tjek-in og frokost 

12.30: Velkomst 

12.45: Potentialet i praksislæring 

Oplæg v/ Lene Tanggaard 

13.30: Opsamling 

13.40: Pause 

14.00: Break out sessioner 

(se mere på næste side) 

15.00: Opsamling 

----- 

15.30: Generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Godkendelse af regnskab 

5. Godkendelse af budget, herunder 

fastsættelse af kontingent 

6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, 

revisorer, suppleanter mv. 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

17.30: Netværk 

----- 

18.00: Middag 

FORENINGEN TIL FREMME AF 

PRAKSISLÆRING 

Norvangen 15 
4242 Korsør 
20 93 07 87 

 
sekretariat@praksislaering.dk 

www.praksislaering.dk 

 

  

https://forms.gle/BvjpGo3hbsBV2L8Z9
mailto:sekretariat@praksislaering.dk


Professor Lene Tanggaard: 

Lene Tanggaard er Cand. Psych., ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og 

professor på Aalborg Universitet. Hun har udgivet flere bøger om praksis og læring, 

og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Lene 

Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om praksis, kreativitet, 

innovation og læring. Lene Tanggaard har gjort det til sin mission at formidle 

videnskab til praksis, hvilket giver mulighed for at udvikle og forløse menneskers 

potentiale. 

Vi er meget stolte over at kunne præsentere Lene som keynote-speaker på vores 

konference. 

Break out sessions: 

Du kan melde dig til én af nedenstående break out sessionerne når du melder dig til arrangementet via linket 

på ovenstående side. Hver session tager ca. 1 time. Vi kan ikke garantere at alle sessions bliver oprettet. 

1 

Fra 1 fjer til 5 høns 
 
I denne session får du mulighed for at udveksle gode erfaringer med at arbejde med praksis. 
Medbring en god idé, og del den med andre – og kom inspireret hjem. 

2 

Praksislæring i et elevperspektiv 
 
I denne session får du mulighed for at møde FGU’s elevforening MODSTRØM, og høre om og 
diskutere hvordan FGU-eleverne opfatter praksislæring. 

3 

Praksislæring fra et socialt synspunkt 
 
I denne session kan du opleve Gunvor Auken i samtale med Michael Bjergsø, FGU SV om 
praksislæring fra et socialt synspunkt 

4 

Ind i praksis 
 
Med afsæt i en ny bog om praksisinddragelse i erhvervsuddannelserne præsenterer forsker og 
uddannelseschef på TEC, Peter Koudahl, en model med forskellige praksisforståelser 

5 

Praksiserfaringer på Folkeskoleområdet 
 
Vær med i denne session, hvor du får mulighed for at høre hvordan man arbejder med 
praksislæring på Folkeskoleområdet.  

6 

Hvilke rødder bygger vi på, og hvad bør vi tage med ind i FGU? 
 
I denne session vil Axel Hoppe og André Gremaud, begge med mangeårig erfaring fra 
produktionsskoleverden, samt forfattere til bogen Arbejde og Læring, genbesøge 
produktionsskolepædagogikken og drøfte hvilke tanker, ideer og praksisser, der bør værnes om 
og bringes med videre i FGU’en. 

Foreningen til fremme af praksislæring: 

Foreningen til fremme af praksislæring har til formål at iværksætte og støtte initiativer, der fremmer 

praksispædagogik i den form, der har været det pædagogiske fundament for produktionsskolerne. Det kan 

ske ved at foreningen støtter projekter mv., og ved at foreningen selv tager initiativ til projekter, politiske 

initiativer, undersøgelser, konferencer osv. nationalt såvel som internationalt. Se vedtægter mv. på 

www.praksislaering.dk  

http://www.praksislaering.dk/

