
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10 2021 
KONFERENCE & 
GENERALFORSAMLING 
PRAKSISLÆRINGENS POTENTIALER I FREMTIDENS 
UDDANNELSER 

Du inviteres hermed til konference og generalforsamling i Foreningen til fremme 

af praksislæring på Musholm Ferie, Sport og Konferencecenter ved Korsør. 

Temaet er praksislæringens potentialer i fremtidens uddannelser.  

Det er højaktuelt! Statsminister Mette Frederiksen tog før ferien hul på en 

grundlæggende diskussion af, om vores skoler er blevet for teoretiske – bl.a. i 

lyset af at vi står til at mangle næsten 100.000 faglærte i 2030! Dertil kommer 

reformkommissionen, der netop nu arbejder på at komme med bud på, hvordan 

vi løser nogle af vores samfunds store og komplekse udfordringer – bl.a. de unge 

med uforløst potentiale.  

Det er et vigtigt arbejde, som vi gerne vil bidrage til. Helt konkret ved at vi i 

fællesskab på dagen producerer et input til reformkommissionens arbejde. Det 

gør vi pba. et oplæg fra Agi Csonka og Per B. Christensen (se næste side) samt 

gennem vores fælles samtale og erfaringer med praksislæring og hvordan denne 

læringsform er en af nøglerne til et fremtidssikret uddannelsessystem for alle 

unge.  

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer (dog vil middag om aftenen 

være med egenbetaling). 

Læs mere og se program på de næste sider. 

Agi Csonka 

om ”Praksislæring 

og de 50.000 unge” 

____ 

Input til Reform-

kommissionen 

____ 

Break out sessions & 

erfaringsudveksling  

____ 

Generalforsamling i 

foreningen 

____ 

Mulighed for middag 

med gode kolleger 

____ 

Networking og 

røverhistorier 

MUSHOLM FERIE, SPORT & 

KONFERENCECENTER 

Musholmvej 100 
4220 Korsør 

www.musholm.dk 

11/10 2021 fra kl. 8.30 

 

 



 

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

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer. 

Er du ikke medlem, koster deltagelse kr. 600,-/person 

Middagen (tilkøb) koster, kr. 280,- 

Du tilmelder dig SENEST 1/9 2021 via følgende link: 

https://forms.gle/JboAvwAWBwAmaSEr9 

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 kontakt os på 

sekretariat@praksislaering.dk for at aftale nærmere. 

 

 

Program: 

09.00: Tjek-in og morgenmad 

----- 

10.00: Velkomst 

10.30: Praksislæring og de 

50.000 unge v/ Agi Csonka 

11.30: Frokost 

12.30: Oplæg v/ Per B. 

Christensen samt 

deltagergenereret input til 

Reformkommissionen.  

13.30: Pause 

13.50: Break out sessioner 

(se mere på næste side) 

15.00: Opsamling 

----- 

15.45: 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 (tilkøb) 

FORENINGEN TIL FREMME AF 

PRAKSISLÆRING 

Norvangen 15 
4240 Korsør 
20 93 07 87 

 
sekretariat@praksislaering.dk 

www.praksislaering.dk 

 

  

https://forms.gle/JboAvwAWBwAmaSEr9
mailto:sekretariat@praksislaering.dk


Vi er meget stolte over at kunne præsentere kapaciteter som Agi Csonka og Per B. Christensen på 

vores konference. 

Agi Csonka er en markant stemme i den danske 

uddannelsesdebat som formand for Børnerådet, 

programchef Villum Fonden, formand Dansk 

Flygtningehjælp, formand Hjem til Alle alliancen. fhv. 

administrerende direktør i VIVE/SFI (Det Nationale 

Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), fhv. 

administrerede direktør EVA og fhv. formand Rådet 

for Børns Læring  

 

 

Per B. Christensen er udpeget som medlem af 

Reformkommissionen, der skal præge arbejdet med 

reformudvikling indefra. Han er formand for 

Akkrediteringsrådet og Danske SOSU-skoler og har 

35 års ledelseserfaring fra forskellige kommuner og 

amter. Senest 20 år som direktør for uddannelses- 

og kulturområdet i Næstved Kommune. Han er tidl. 

formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser 

og Professionsbacheloruddannelser. 

  



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. Chefkonsulent Jonas Sprogøe faciliterer 
processen 

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 sin bog om praksisinddragelse i erhvervsuddannelserne præsenterer og diskuterer forsker 
Peter Koudahl en model med forskellige praksisforståelser.  

5 

Projektbaseret læring som en vej til styrket praksislæring i Folkeskolen 
 
I denne session får du mulighed for at møde pædagogisk leder/souschef på Skolen på Grundtvigsvej Helle 
Bjerg til en drøftelse af skolens erfaringer med, hvordan projektbaseret læring kan være en vej til at styrke 
autentiske læreprocesser og praksislæring i folkeskolen. 

6 

FGU-baseret EUD. Et vigtigt bidrage til flere faglærte.  
 
Vær med når konsulent Tupaarnaq Lennert giver blik for hvilke muligheder der åbner sig, når vi ser på 
elever som potentiale for at opnå et svendebrev via FGU-baseret erhvervsuddannelse.  

7 

Hvilke rødder bygger vi på, og hvordan ser de ud fra et FGU-perspektiv?  
  
I denne session vil du få lejlighed til at (gen)besøge produktionsskolepædagogikken sammen med tidligere 
leder af Produktionsskoleforeningen, Axel Hoppe og FGU-direktør Kim Kabat, og drøfte hvordan disse 
tanker, ideer og praksisser integreres i FGU’en. 

 
Foreningen til fremme af praksislæring: 

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

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 og foreningens fundament på www.praksislaering.dk  

http://www.praksislaering.dk/

