KONFERENCE

KOMPETENCECENTRE I
LÆRENDE REGIONER
12. december 2007

Kontorchef Peter Høier
Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs dagsorden for videreudviklingen af
voksen- og efteruddannelsesområdet. Med Undervisningsministeriets projekt ’Regionale
kompetencecentre i lærende regioner’ er der indhentet erfaringer, som er guld værd for det
forestående arbejde med at imødekomme arbejdsmarkedets behov.
Med denne afslutningskonference skal de mange gode erfaringer fra projektet, der har fundet sted i
2006-2007, udbredes. Programmet for konferencen peger fremad og sætter fokus på, hvad de
fremtidige udfordringer bliver på voksen- og efteruddannelsesområdet, og hvordan erfaringerne fra
projektet kan bruges i den kommende indsats på området. Det er vigtige erfaringer at benytte sig af,
da indsatsen på voksen- og efteruddannelsesområdet udvides markant de kommende år.
Undervisningsministeriet etablerede 15 regionale kompetencecentre i sommeren 2006 med støtte fra
Den Europæiske Socialfond. Formålet med de regionale kompetencecentre har været at forbedre
samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder og at bidrage til
den livslange opkvalificering af især de kortuddannede.
Som led i kompetencecenterprojektet er der blevet udviklet og afprøvet en række nye metoder og
modeller til samspil med virksomheder, analyser af uddannelsesbehov, kompetenceafklaring og
vejledning af kortuddannede, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kompetenceudvikling
af uddannelseskonsulenter og lærere. Alt sammen vigtige bidrag til at imødegå de store aktuelle
udfordringer i forhold til den danske voksen- og efteruddannelsesindsats.
Projektets udfordringer har krævet, at medarbejdere og ledere har været parate til at afprøve nye
samarbejdsformer og metoder. Ikke mindst har arbejdet i kompetencecentrene krævet nytænkning i
forhold til organisering af samarbejdet mellem mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Det har
været et omfattende og udfordrende arbejde, men hele tiden lærerigt.
Erfaringerne fra projektet skal nu omsættes, udbredes, forankres og anvendes i praksis, og som led i
udbredelsen af de mange erfaringer inviteres der til konference den 12. december 2007.
Konferencen henvender sig først og fremmest til udbydere af AMU, herunder deltagerne i
kompetencecenterprojektet. Programmet henvender sig også til samarbejdspartnere i relation til
voksen- og efteruddannelsesområdet, herunder arbejdsmarkedets parter m.fl. Af hensyn til at
forankre erfaringerne, og dermed skabe et godt afsæt for den fremtidige indsats på området, er det
væsentligt, at uddannelsesinstitutionernes direktører afser tid til at deltage i konferencen.
Vel mødt!

Peter Høier

Konferenceprogram den 12. december
Kl. 09.30-10.00:

Registrering og kaffe.

Kl. 10.00-10.15:

Velkomst og dagens program.
Kontorchef Peter Høier. Kontoret for livslang læring,
Undervisningsministeriet.

Kl. 10.15-10.45:

Nye vilkår for AMU.
Undervisningsministeren.

Kl. 10.45-11.15:

Fra uddannelsesinstitution til kompetencecenter og
professionel VEU-samarbejdspartner.
Direktør Annette Lauridsen, Aarhus tekniske Skole.

Kl. 11.15-12.00:

Institutionsudvikling og videnledelse på VEU-området.
Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet.

Kl. 12.00-13.00:

Frokost.

Kl. 13.00-14.30:

4 parallelle workshops.
Detaljeret beskrivelse af disse – se næste side.

Kl.14.30- 14.45:

Kaffe med kage.

Kl.14.45 -16.00:

Paneldebat:
Fremtidige udfordringer i voksen- og efteruddannelsesindsatsen.
Direktør Villy Hovard Pedersen, Undervisningsministeriet.
Formand John Dahl, Erhvervsskolernes bestyrelsesforening.
Direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening.
Forbundssekretær Per Christensen, 3F.
Ordstyrer: Centerchef Hanne Shapiro, Teknologisk Institut.

Kl. 16.00-16.15:

Afrunding og opsamling.
Kontorchef Peter Høier. Kontoret for livslang læring,
Undervisningsministeriet.
Herefter uformelt samvær over et lille glas.

Workshops
Workshop 1
Vejen til regional kompetenceudvikling gennem fælles uddannelsesleverance
Projektleder John Vinsbøl. Den lærende region Vestsjælland er et projektsamarbejde mellem de 6
udbydere af voksen- og efteruddannelse i Vestsjælland. Kompetencecentret er forankret på
Selandia-CEU i Slagelse.
Morten Lassen, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Carma, Aalborg Universitet. Carma har
været tilknyttet KvaliNord-projektet på Kompetencecenter AMU-Nordjylland.

Workshop 2
Virksomhedsnetværk og kompetenceudvikling. Udfordringer og muligheder
»Virksomhedsnetværk er endt som et speciale og særkende for kompetencecentret i vest. Der er i
projektperioden etableret 10 netværk, og yderligere 7 er under dannelse«.
Hvorfor deltage i et virksomhedsnetværk? Hvad har vi fået ud af det som virksomhed og
medarbejder?
Fra underviser til netværksfacilitator. Erfaringer fra 2 forskellige netværk – begge har deres styrker,
og begge har deres udfordringer. Hvor er de væsentligste forskelle, og hvilken læring er der i det?
Leder og medarbejder fra en netværksvirksomhed.
Projektleder Torben Pedersen og underviser Teddy Schnefeldt, Kompetencecenter AMU-Vest.

Workshop 3
Jobcenter, skole og virksomhed er fælles om vellykket kompetenceudvikling.
Fokus på uddannelse af de ikke faglærte medarbejdere
»Vi har fået nogle supergode medarbejdere med den rette indstilling. Jeg må helt ærligt indrømme,
at vi er blevet overrasket over, hvor godt de fungerer, og hvor hurtigt de er blevet faglige«.
HR-konsulent Kirsten Bøjler Dall, Fiberline, fortæller historien om de nye kolleger og om, hvorfor
samarbejdet med Kompetencecenter AMU-Syd og Jobcenter Middelfart er blevet så massiv en
succes.
Fagkonsulent Jens Johansen og informationsmedarbejder Merete Hargaard, AMU-Syd.
Virksomhedskonsulent Søren Illum Nielsen, Jobcenter Middelfart.

Workshop 4
Kompetencecentret i arbejdstøjet – et plus på kompetencekontoen – giver plus på
bundlinien
»Kompetencecentret Nordsjælland har fra begyndelsen arbejdet med en udviklingsorienteret
industri inden for medicobranchen og beslægtede områder«.
Bifodan har tidligt været en aktiv part i samarbejdet med Kompetencecentret om
kompetenceafklaring, medarbejderuddannelse og investering på kompetencekontoen.
Workshoppen vil indeholde en række temaer bygget omkring virksomheden, overvejelser fra
virksomhed og medarbejdere samt en beskrivelse af samarbejdet mellem konsulent og
virksomhed.
Produktionschef Hans Harborg og regnskabschef samt HR-ansvarlig Annette Sørensen fra
virksomheden Bifodan.
Uddannelseskonsulenterne Runa von Huth og Finn Hansen, Erhvervsakademiet Nordsjælland.

Praktiske oplysninger
Onsdag den 12. december 2007
kl. 09.30-16.30
Axelborg
(Bojesen på Axelborg)

Vesterbrogade 4A
1620 København V

Tilmelding til konference og workshop:
anne.krogsgaard@teknologisk.dk
Senest fredag den 30. november 2007 kl. 12.00.
Oplys venligst navn, organisation samt nummer på den workshop,
du ønsker at deltage i.
Bemærk:
Din tilmelding er først registreret, når du har fået en svarmail retur
fra Anne Krogsgaard.
Registrering til konferencen og workshop sker efter først til mølle
princippet, da der er et begrænset deltagerantal. Får du brug for at
melde fra, hører vi derfor også gerne fra dig så hurtigt som muligt.

WWW.KOMPETENCECENTRE.DK

