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Nyhedsbrev, januar 2021 - Foreningen til Fremme af Praksislæring 
 

Kære medlem i Foreningen til fremme af praksislæring. 

Først og fremmest; godt nytår. Vi håber, at du læser dette nyhedsbrev uden de store corona-gener. Det er 

jo i sandhed underlige tider, vi lever i, og det påvirker alle på den ene eller anden måde.  

Vi vil med dette nyhedsbrev informere lidt om alle de mange spændende projekter og aktiviteter, som vi 

har gang i i foreningen.  

I oktober sidste år afholdt vi vores første generalforsamling og er nu trådt ind i et år, hvor vi har etableret 

en platform og forventer at få rigtig travlt. Derfor har vi brug for en mere klar organisering og udvidelse af 

sekretariatet. Det vil vi gerne fortælle om – både det sidste om sekretariatet og hvad vi har travlt med. 

 

2020: Praksislæring i FGU, DI og Region Sjælland 
I 2020 har vi blandt andet været involveret i følgende spændende projekter. 

For FGU Syd- og Vestsjælland har vi på flere måder arbejdet med praksislæring. Vi har tilrettelagt og afviklet 

et aktionslæringsforløb. Forløbet har handlet om at 

understøtte prøvehandlinger og mindre aktioner med afsæt i 

lærernes egen praksis; aktioner, der har fx har handlet om at 

integrere matematik og dansk på værkstederne, arbejde 

mere systematisk med kompetencetavler og andre 

praksisnære problemstillinger. Vi har også bidraget med 

kreative workshops med fokus på etablering af en café, som 

institutionen har fået midler til at etablere.  

I FGU Østjylland har vi sammen med Klüver Management 

understøttet et ledelsesudviklingsprojekt. Foreningen var 

tovholder på projektet og varetog den formative evaluering, herunder at levere input levere input til 

processens aktiviteter undervejs.  

For Dansk Industri har vi undervist i transfer og praksisnærhed for undervisere på DI’s 

arbejdsmiljøuddannelse. Underviserne blev introduceret til forskellige praksisbegreber, samt hvordan man 

kan arbejde med at skabe transfer; dvs. at læringen fra fx kurser og uddannelse, kan finde vej ud i praksis – 

en udfordring, som de fleste undervisere kan nikke genkendende til.  

Foreningen blev i efteråret kontaktet af Region Sjælland, der har brug for at understøtte det strategiske 

arbejde med praktikvejledning på regionens psykiatriske og somatiske sygehuse. I samarbejde med Ingrid-

Margrethe Thrane afvikler vi et forløb for regionens kliniske vejledere, hvor vi dels udvikler den enkelte 

vejleders vejledningspraksis, og dels samler input til regionens overordnede strategiske arbejde med at 

sætte fokus på læringsudbyttet af praktikken.  

 

2021: Udvidelse af FGU-samarbejder, dialog med andre områder og projekt i støbeskeen 
I 2021 har vi ligeledes en række spændende aktiviteter i støbeskeen. 
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Vi er blevet en større aktør i institutionsudviklingen af en række FGU-institutioner. Det er helt i tråd med 

det, vi står for og kan som forening, og derfor glæder vi os meget til at støtte op om det arbejde. 

Fx er vi involveret i et omfattende institutionsudviklingsprojekt med FGU-skolen Øst med fokus på 

observation, sparring og kompetenceudvikling af medarbejderne på skolens fire lokationer. Vi skal i 

samarbejde med skolens ledelse understøtte den pædagogiske udvikling med afsæt i lærernes hverdag. 

Sideløbende hermed understøtter vi udviklingen af institutionens pædagogiske grundlag, som er formuleret 

i en såkaldt ”grønspættebog”.  

Foreningen er også inviteret med i 

en spændende udviklingsproces i og 

omkring byggeriet af en helt ny FGU 

skole i Aarhus midtby. FGU Aarhus 

søger midler til at bygge Fremtidens 

FGU Skole – en skole, der 

understøtter de læringsmæssige 

visioner og ambitioner i FGU’en, og som kan være arkitektonisk spydspids og inspirationskilde for lignende 

byggerier i sektoren. Det er et arbejde vi ser voldsomt frem til at bidrage med fagligt input til.  

Udover de nævnte projekter har vi aftaler med FGU Syd- og Vestsjælland, FGU Nordsjælland og FGU 

Sønderjylland. 

Og endelig er vi i dialog med Dansk Røde Kors omkring udvikling af praksislæring i deres tilbud for afviste 

asylansøgere på de forskellige modtagecentre rundt omkring i landet. Røde Kors er i gang med at omlægge 

deres undervisning til i langt højere grad at hænge sammen med centrenes værksteder og arbejdsområder, 

og derfor er det helt naturligt, at de er interesserede i det fundament, som foreningen bygger på.  

I oktober besluttede generalforsamlingen at sætte midler af 

til formidling af praksislæring. Det er vi ved at sætte i system. 

Det er svært midt i en coronatid at arrangere 

caféeftermiddage, konferencer mv., så her og nu barsler vi 

med en studiekreds om praksislæring, og vi går også og leger 

med tanken om at lave en podcast til inspiration for dem, 

som har interesse i praksislæring. Vi vil også løbende formidle 

vore tanker gennem fx kronikker, artikler og andet 

inspirationsmateriale. Vi går også så småt i gang med at 

arrangere foreningens næste generalforsamling. Endelig 

arbejder vi på at få et større forsknings- og udviklingsprojekt i land her i 2021. Mere information følger i 

kommende nyhedsbreve og på hjemmesiden. 

Har du ideer til andre emner, eller ting, som vi kan kaste os over, så skriv endelig til os på 

sekretariat@praksislaering.dk.  

 

Nye medarbejdere og ny organisering 
De mange spændende opgaver har betydet, at vi får nye kolleger i foreningen. Og vi vil også organiseres os 

anderledes fremover.  

mailto:sekretariat@praksislaering.dk
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Sekretariatsleder (Michael Bjergsø), som blandt andet har følgende 

ansvarsområder: 

• Sekretær for bestyrelsen 

• Administration af foreningen 

• Personaleledelse af sekretariatet 

• Udvikle og formidle viden om praksislæring 

• Være med til at udvikle foreningen og sekretariatet  
 

Derudover vil Michael medvirke til løsning af konsulentopgaver for kunder, men dette vil ske som frikøb fra 

hans stilling i FGU Syd- og Vestsjælland. 

 

 

Konsulenter (Tupaarnaq Lennert og Jonas Sprogøe), som har følgende ansvarsområder:  

• Varetagelse af konsulentopgaver (undervisning, 
projekter mv. for kunder)  

• Ledelse af projekter og opgaver 

• Udvikle og formidle viden om praksislæring 

• Være med til at udvikle foreningen og sekretariatet  

• Opbygning af netværk 

• Indgå i øvrige aktiviteter (fx planlægning af 
generalforsamling mv.) 

 

Tupaarnaq kommer fra en stilling som skoleleder ved FGU 

Nordvestsjælland, så hun er aldeles erfaren i forhold til de udfordringer som FGU-sektoren står midt i. Du 

kan læse mere om Tupaarnaq her. 

 

Praktikant (Debbie Justesen), som bliver tilknyttet i 4 måneder med følgende ansvarsområder.  

• Skabe overblik over puljer og fonde, som kan understøtte foreningens 
arbejde 

• Bidrage til nyhedsbreve og formidling via hjemmeside og SOME-platforme 

• Lave medlemsanalyser mv. 

• Deltagelse i planlægning og afvikling af arrangementer.  
 

Debbie læser Politik og Forvaltning på RUC og skal bistå blandt andet med at 

professionalisere foreningen mv. Du kan læse mere om Debbie her. 

 

Vi er superglade for at byde velkommen til Tupaarnaq og Debbie per 1. februar 2021, og til at få to så 

kompetente kolleger. Vi glæder os meget til at fortsætte det spændende arbejde sammen med dem.  

https://praksislaering.dk/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Tupaarnaq-praesentation.pdf
https://praksislaering.dk/wp-content/uploads/2021/01/Debbie_Praktik2021_Introduktionsskriv.pdf
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Tak for jeres store interesse i foreningens arbejde. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål, 

ideer, gode råd eller brug for sparring. Har du ideer til projekter eller opgaver, som vi kan hjælpe med, skal 

du naturligvis også blot ringe eller skrive. Du finder mere om foreningens arbejde på 

www.praksislaering.dk.  

 

Bedste hilsner 

Michael Bjergsø 

sekretariatet@praksislaering.dk.  

 

http://www.praksislaering.dk/
mailto:sekretariatet@praksislaering.dk

