
Kort præsentation: 
Mit navn er Jonas Sprogøe.  

Jeg er 45 år og bor med min kone Benedicte, vores tre børn Georg (6 år), 

Rasmus (17 år) og Augusta (20 år) og ni andre mennesker i det skønneste 

kollektiv lidt uden for Næstved. 

Hele mit (arbejds)liv har jeg arbejdet med læring og udvikling. Først som 

frivillig leder og instruktør på en række ungdomskurser i spejderregi. 

Dernæst mere formelt, som studerende på universitetet, hvor jeg tog en 

kandidatgrad i voksenpædagogik, og senere fik en ph.d. grad i 

organisatoriske læreprocesser. Og endelig i mit arbejdsliv, hvor jeg 

overvejende har arbejdet som konsulent, underviser og facilitator i et 

privat konsulentfirma, på en professionshøjskole og senest som 

selvstændig konsulent. Jeg har skrevet en række bøger og artikler omkring 

ledelse, læring og innovation – alt sammen med afsæt i en praksisbaseret 

læringsforståelse.  

De senere år har jeg snuset lidt til FGU og produktionsskolesektoren på forskellige projekter, og dét, der har 

slået mig hver gang, er den store entusiasme og kæmpe engagement hos ledere og lærere i forhold til 

arbejdet med de unge. Jeg har mødt flere af de unge, der er fulde af gå-på-mod og vilje – og det til trods for 

en noget turbulent start for alle. Jeg er overbevist om, at den læringsforståelse og det menneskesyn, der 

gennemsyrer sektoren har et kæmpe potentiale, og jeg ser det som en af mine opgaver at være med til at 

kvalificere det store arbejde, der foregår på skolerne rundt omkring.   

Jeg glæder mig virkelig meget til at være med til at opbygge og udvikle Foreningen til Fremme af 

Praksislæring i tæt samarbejde med interne og eksterne folk. Jeg glæder mig til at lære og blive klogere på 

praksislæring og den måde undervisningen foregår på rundt omkring. Og jeg glæder mig til at blive del af en 

kompleks og unik sektor. Jeg håber, og tror på, at Foreningen kan være med til at udvikle det helt unikke 

læringssyn, som praksislæring er – ikke kun til gavn og glæde i FGU-sektoren, men også på andre 

uddannelser og på arbejdspladser rundt omkring.  

 

 

 


