
Velkommen til EPALE-konference 2021: 

Voksenlæring i en brydningstid



Velkomst

Ved vicedirektør Mikkel Leihardt



Rammerne for dagen

Ved moderator Jacob Fuglsang



EPALE og Erasmus+ i en 
brydningstid
Ved fuldmægtig Emil Thirup-Sorknæs



Noget om EPALE og Erasmus+



Hvorfor skal vi lige høre om EPALE?



Hvad er EPALE?

Den elektroniske platform for voksenlæring i Europa

Electronic Platform for Adult Learning in Europe

PAL



Relevante værktøjer og muligheder



EPALE er en online læringsplatform



EPALE i en brydningstid



EPALE som netværkssted

• Debatfora

• Præsentation af ens organisation og hvad man 
arbejder med

• Relevante temaoverskrifter

• Og meget mere



EPALE og Erasmus+



Hvad er Erasmus+



Erasmus+ i en brydningstid

• Digitalisering

• Grøn omstilling

• Inklusion



Samme udfordringer i hele Europa



Tak for opmærksomheden –
hav en god dag!

Emil Thirup-Sorknæs

ets@ufm.dk

72 31 83 18

mailto:ets@ufm.dk


Nye uddannelsessøgende – er 
vi klar til dem?
Ved Kommissionsmedlem Per B. 
Christensen



Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

i

Oplæg EPALE-konferencen d. 28.10.2021
DGI-huset, København 

Per B. Christensen, medlem af 
kommissionen

Udfordringerne i 

voksenuddannelsessystemet
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De fem udfordringer

I. Unge med uforløst potentiale

II. Voksne uden fodfæste på 

arbejdsmarkedet

III. Uddannelsesindsatsen er ikke 

fremtidssikret

IV. Komplekst møde mellem 

borgeren og det offentlige

V. Uudnyttet produktivitetspotentiale
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Vores uddannelsessystem er grundlæggende er 
bygget og designet i en anden tid

Tidligere var det naturligt, at man havde 

samme form for arbejde fra ung til 

pension. Sådan er det ikke 

nødvendigvis i dag:

• Teknologiske nyskabelser, globalisering 

ændrer jobindholdet markant

• Arbejdslivet bliver længere i takt med 

den stigende levealder

• Basale kundskaber og færdigheder får 

stigende betydning

• …og der er grund til at tro, at 

udviklingen fortsætter

Det rejser spørgsmål til måden, vi 

uddanner os på:                                                                            

• Hvordan tager vi hånd om den gruppe af 

unge, der ikke får en ungdomsuddannelse?

• Færre tager i dag en EUD – og hvad gør vi 

ved det alt for store frafald?

• Hvordan undgår vi, at nogle videregående 

uddannelser uddanner til lang ledighed?

• Uddanner vi rigtigt, når størstedelen af 

uddannelsesindsatsen ligger, når vi er 

unge?

• Hvordan gør vi tilbuddene om 

efteruddannelse mere uoverskuelige og får 

flere til at benytte sig af dem?
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Ungdomsuddannelser: Unge med uforløst 

potentiale

• Unge uden uddannelse

• Social arv

• De meget skoletrætte

Har ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse

Har påbegyndt, men ikke
færdiggjort en 

Har færdiggjort en 
ungdomsuddannelse

80 pct.

15 pct.

Knap 20 pct. af 25-årige står uden en 
ungdomsuddannelse. De fleste af dem – de 15 
af de 20 pct. – havde påbegyndt mindst én 
ungdomsuddannelse, men ikke færdiggjort 
nogen. 



22

VEU : Udfordringsbillede og mål

De overordnede udfordringer:

1. For mange har svage basale 

kompetencer

2. For få beskæftigede, 

virksomheder og ledige gør 

gennem arbejdslivet brug af 

erhvervsrettet VEU 

3. VEU-systemet er ikke i 

tilstrækkelig grad overskueligt og 

tilgængeligt for den enkelte og for 

virksomhederne og kan i sig selv 

være en barriere for anvendelse

Mål for VEU-området:

1. Andelen af voksne, som mangler 

basale faglige færdigheder, skal 

nedbringes markant

2. Særligt flere ufaglærte og faglærte 

skal vedligeholde og udbygge deres 

kompetencer gennem deltagelse i 

erhvervsrettet VEU og det ordinære 

uddannelsessystem

3. VEU-systemet skal være nemt at 

forstå og tilgå for borgere, 

sagsbehandlere og virksomheder
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For mange unge har ikke en ungdomsuddannelse 
eller tilknytning til arbejdsmarkedet
Godt 15 pct. af alle unge fyldt 25 år hverken har - eller er i gang med - en ungdomsuddannelse
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Men mange står fortsat uden for arbejdsmarkedet 

Omkring 270.000 personer står på kanten af arbejdsmarkedet. Tallet er ikke blevet mindre
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Anm.:Personer på kanten af det ordinære arbejdsmarkedet er her opgjort som personer i alderen 16-64 år, der har modtaget en 

eller flere offentlige indkomsterstattende ydelser i mindst 80 pct. af tiden de seneste 52 uger. Ydelserne i opgørelsen omfatter

dagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge, arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse, kontanthjælpslignende ydelser (inkl. 

integrationsydelse og uddannelseshjælp), forrevalidering, revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og 

fleksjob. Opgørelsen omfatter perioder med passiv modtagelse og aktive foranstaltninger. 
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Viden om voksne med svage basale kompetencer

OECD’s PIAAC-undersøgelse om voksnes kompetencer viser bl.a.:

• 580.000 danskere er dårlige til at læse og skrive – det svarer til 16 pct. af voksne 

danskere.

• Næsten lige så mange – 530.000 danskere er dårlige til at regne.

• Ca. 1 mio. danskere er dårlige til at bruge en computer til at løse 

hverdagsopgaver – det svarer til godt 28 pct. af voksne danskere.

• Stort sammenfald mellem kompetence- og uddannelsesniveau og beskæftigelse.

• Langt de fleste bruger basale kompetencer i deres job.

• Tendens til bedre kompetencer blandt dem, der har deltaget i kurser i det seneste 

år.



 Figur 4 

Ledighed efter alder og herkomst 

 

 Anm.: Bruttoledighed ifølge RAS (Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik), 

ultimo november 2018. Ekskl. efterkommere. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 
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Udfordringer : Voksne indvandrere og de uddannelsesfremmede

For mange ufaglærte, som ikke 
deltager i voksen- og efteruddannelse

For mange indvandrere, især ikke-vestlige 
indvandrere, som står uden for 
arbejdsmarkedet

Figur 3

Deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU)

for personer med højst en grundskoleuddannelse, 2008-2019

Anm.: Andel 15-64-årige med højst en grundskoleuddannelse (inkl. 

uoplyst), der har deltaget i mindst ét AMU-kursus i et givent år. 

Kilde: Børne og Undervisningsministeriets Datavarehus og Danmarks 

Statistisk, Statistikbanken.
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Kommissionen for 

2. Generationsreformer - Nye 

Reformveje

Integrationen går fremad – men der er fortsat et 
væsentligt potentiale
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lukkes. Men indvandrere og efterkommeres…

…beskæftigelsesfrekvens er fortsat lav og gruppen 

udgør en stadig større del af den unge befolkning
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Er voksen- og 
efteruddannelse
s-systemet 
blevet for 
uoverskueligt?

Ca. 3.000 
tilgængelige tilbud om 
efteruddannelse
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Figuren viser, at stort 
set al den ekstra 
uddannelsesaktivitet, 
der er kommet til 
siden 1990, sker 
blandt de under 35-
årige.

Andel i uddannelse i 1990 og 2018, opdelt på alder

Anm.: Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er i uddannelse, opdelt på alder. Personer i uddannelse er opgjort som antal helårspersoner (dage pr. år), der er indskrevet på 

ordinære uddannelser eller deltager i kurser ved voksen- og efteruddannelse. Privat efteruddannelse indgår ikke i opgørelsen. Det bemærkes at det samme kursus kan variere i varighed (målt i 

dage) på tværs af institutioner.
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I 1990 var 32 pct. af de 20-24-årige i uddannelse.
I 2018 var dette tal steget til 51 pct.

Livslang uddannelse
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Danmark har en relativ høj deltagelse i på 
voksen-, efter- og videreuddannelse. Men er 
indsatsen rigtig og er den tilstrækkelig?

Livslang uddannelse

Størstedelen af aktiviteten (85 pct.) blev 
dog afholdt på under 16 pct. af kurserne

Deltagelse i voksen-, efter- og 
videreuddannelse, 2019

Aktivitet fordelt på knap 2.800 AMU-kurser (pct.)
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Spørgsmål til refleksion

• Hvordan skaber vi et mere enkelt og målrettet efter- og videreuddannelsessystem?

• Udnytter vi undervisningsteknologien godt nok – kan flere muligheder blendede forløb og 

fjernundervisning øge fleksibiliteten og derved deltagelsen? 

• Hvordan kan vi styrke indsatsen for de uddannelsesfremmede i uddannelsessystemet?

• Hvordan vender vi nedgangen i deltagelsen i ordblindeundervisningen – kan vi skabe nye 

rammer og indhold, der gør det attraktivt at deltage? 

• Hvordan styrker vi danskundervisningen for indvandrere og gør den mere praksisnær og 

målrettet?

• Hvordan mener I selv ”jeres” uddannelser på FGU, erhvervsuddannelserne, 

Sprogcentrene og VUC m.fl. Kan bidrage til integrationsprocessen?

• Har vi de rette lærerkompetencer til at løse fremtidens udfordringer i 

uddannelsessystemet?



Pause indtil klokken 11.10



Paneldebat

Claus Eskesen, 3f

Jannik Bay, DA

Lars Thore Jensen, AMU Fyn

Pernille Brøndum, Danske HF&VUC



New Actions for Migrant Women

Ved projektleder Pernille Sederberg



Indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet
Udvikling af ny jobpakke-model kombineret med jobrelateret og 

opgavebaseret sprogundervisning. Metoder og foreløbige resultater af 
Erasmus+ projektet New Actions for Migrant womEn (NAME)

v/ projektleder Pernille Sederberg

CLAVIS sprog & kompetence • www.clavis.org • Telefon 4173 8100



CLAVIS sprog & kompetence

• Danmarks største sprogcenter  
med afdelinger i bl.a. København, 
Aarhus og Roskilde

• Vi underviser i dansk som 
andetsprog

• Nonprofit virksomhed

• 35 års erfaring

• Mere end 200 ansatte



Vi tilbyder……

• Gratis certificeret Danskuddannelse

• Forberedende Voksenundervisning (FVU):
Dansk, matematik, engelsk og IT

• Privatundervisning

• Undervisning på virksomheder bl.a.
”Kollegadansk”

• Ungeklasser

• Deltagelse i EU-projekter



Fleksibel undervisning……

• Vi underviser på CLAVIS, virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner

• Fysisk fremmøde, online undervisning 
eller blended learning

• Undervisning morgen, middag, aften 
og weekend

• Herudover sprogcafée med under-
visning via modersmål og CV-skrivning.



Erasmus+ projektet New Actions for Migrant 
womEn (NAME)

Transnationalt udviklingsprojekt med flg. partnere:

• CLAVIS sprog & kompetence, Denmark 
(LEAD)

• Rambøll Management Consulting, Denmark

• CESIE, Italy

• Magenta Consultoria Projects, Spain

• CSI Center for Social Innovation, Cyprus

• Europiniu inovaciju centras, Lithuania

Formålet er at videreudvikle og afprøve metoder til 
at fremme langtidsledige ikke-vestlige kvinders 
beskæftigelsesmuligheder.

Projektperiode: Okt. 2019 - jan. 2022, forlænget til 
april 2022 



Projektets faser

1. Research, analyser, best practice og 

segmentering 

2. Udvikling af Jobpakke-konceptet 

3. Nedsættelse af lokale Jobpakke-råd 

4. Udvikling af eksisterende og nye digitale 

værktøjer 

5. Implementering af kvindernes jobpakke-forløb 



Overordnet tilgang

En behovsorienteret holistisk indsats for den 
enkelte kvinde, der involverer en bred vifte af 
relevante aktiviteter:

 Individuelt tilpasset jobrelateret og opgavebaseret 
sprogundervisning

 Træning i grundlæggende kompetencer

 Udvikling af job- og opgaverelaterede kvalifikationer

 Fokus på sundhedsfremme, trivsel, empowerment, 
socialt netværk, livsmestring og hverdagsmestring

 Udvikling af digitale læringsværktøjer og apps 
målrettet til denne målgruppe



Effektmåling

Vi udvikler et effektmålingsværktøj struktureret ud fra 
kvalitative og kvantitative indikatorer, herunder graden af 
målgruppens:

 Sproglige opkvalificering 

 Jobrettede opkvalificering

 Formelle uddannelseseffekt

 Jobeffekt

 Sundhedsfremme

 Personlige empowerment

Effektmålingsværktøjet anvendes ens i alle landene, så vi på 
den måde kan få et brugbart overblik over resultaterne i 
Europa. 



Udvikling af sessionsplaner

Indhold i jobpakke-forløbene er udviklet på baggrund af 

findings fra indledende research. Partnerne har 

udarbejdet 6 sessionsplaner under hvert tema:

1. Personlige og hverdagsmestringsevner

2. Sociale mestringsevner

3. Sundhedsbevidsthed

4. Sprogfærdigheder

5. Digitale færdigheder

6. Arbejdsevne



Udvikling af digitale værktøjer

Digital læringsplatform: 

https://name.csicy.com/

• Modulopbygget

• Quizzer og øvelser iht. de 

lektionsplaner, som er udviklet til 

det samme modul 

Hjemmeside: 

https://nameproject.eu/

https://name.csicy.com/
https://nameproject.eu/


Samarbejde med Århus Kommune

Særlig tilrettelagt forløb

Forløbets formål er, at kvinderne kommer tættere på sit jobmål. 

De får: 

 Undervisning i hverdagsdansk og jobdansk 

 Fokus på det du kan tilbyde i et job 

 Introduktion til digitale værktøjer 

 Tips og gode råd til en travl hverdag med familie og job 

 Fokus på sundhed og trivsel 

 Fokus på at bruge netværk i jobsøgningen 

 Virksomhedsbesøg 

15 kvinder, 13 uger á 12 lektioner



Samarbejde med Århus Kommune

Nedsættelse af et lokalt jobpakke-råd

• TOMA Facility Danmark

• SOSU skolen

• Kvindehuset

• Kvinfo

• Århus Kommune, Center for Job og Integration

Følger projektet, deltager i 3 møder og bidrager aktivt til 

implementering og justering af Jobpakkerne



Samarbejde med Århus Kommune

Den første evaluering viser….

• Alle kvinderne ønsker at blive bedre til 

dansk

• Mange har tidligere gennemført 

praktikforløb 

• Mange har helbredsproblemer 

• Mange er usikre på om de vil kunne 

håndtere et arbejde 



CLAVIS sprog & kompetence • www.clavis.org • Telefon 4173 8100



Frokost indtil klokken 13.30



Paneldebat

Bodil Schjemte, Sprogcenter Midt

Søren Jørgensen, eVidenCenter

Camilla Thorgaard, Danmarks 
Evalueringsinstitut



Pop-up uddannelse i Haslev

Ved uddannelseschef René Bugge 
Bertramsen



www.vucstor.dk

POP-UP-uddannelse

28. Oktober 2021



VUC Storstrøm  - 6. afdelinger + FJERN + Erhverv

• Undervisningsudbud: HF, AVU, 
FVU, OBU, Fjernundervisning & 
VEU

• 1.243 ÅE (R 2020)

• 80% i job eller uddannelse senest 
½ år efter de har forladt os

• VUC – stor social løfteevne

• Fødekæde til professions-
bacheloruddannelse

• Nye uddannelsesprofiler til 
erhvervsakademier



Hybrid skole – uddannelsesprisen 2021



Strukturel skævhed



Kæmpe reservoir af ressourcer

Kilde: DK statistik 17. juni 2021: 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=44731&sid=udenudd2021



Uden uddannelse 

Kilde: DK statistik 17. juni 2021: 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.
aspx?id=44731&sid=udenudd2021



www.vucstor.dk



1. Hvorfor et pop up? Og hvordan?

• Fordi de ikke transporterer sig til uddannelse (20 km og 20 min. væk) - grundet 
dårlige offentlige transportmuligheder i området

• Få fat i vores målgruppe, som vi ved var og er der – om end sværere at motivere

• Sikre øget tilgængelighed for borgere i Haslev og det nære opland til Haslev – som 
del af vores forpligtelse til at sikre uddannelse til alle

• Flytte borgere fra offentlige forsørgelse til selvforsørgelse gennem mægtiggørelse

• Flytte borgeren ind i det digitale hverdagsliv – og det digitale arbejdsliv

• Bidrage til et uddannelses-Danmark i bedre balance

• Tæt og konstruktivt samarbejde med jobcenter

• Ikke koste penge, og være tæt på borgeren

Udvikle og afprøve model for jobrettet uddannelse – fordi 
de ikke tilstrækkes af vores ordinære uddannelsesforløb



En hybrid skole med læringsdesign

• Den hybride skole har flydende 
overgange mellem det digitale 
og analoge læringsrum

Digitalt læringsrum med 
faste værktøjer: Canvas, 
Teams, Klassenotesbog, 
Whiteboard, skoletube, 
VR, 3D m.v.

Fokus på til-tideværelse fremfor 
tilstedeværelse



Hybrid skole med digitalt Læringsdesign

• Øget fokus på at aktivere den 
studerende

• Korte præsentationer

• Igangsættelser masser af 
arbejdstid og produktion

• Fokus på proces og feedforward 
(i stedet for feedback)

• Projekter i form af produktion, 
spil, film og andet virker 
motiverende & fastholdende

• Samarbejdsværktøjer er en 
naturlig del af processen

• Samarbejdsværktøjer giver hidtil 
uset indblik i den faktiske læring

Undervisning bliver af sig selv individuelt differentieret med 
afsæt i læringsstile ved at være digital 



1958-80

90’erne

00’erne
10’erne

20’erne

Kæmpe behov for digitalt autodidakte 

Militær Universiteter Virksomheder Militær

2012 – 2014 – 2016 - 2018



2. Format

• Tirsdag og torsdag

• Formiddag: Samtaler

• Eftermiddag: Undervisning

• 2 medarbejdere. En vejleder og en lærer

• Kan bringe en avu-, fvu- eller obu-lærer ind via 
vores digitale set up

• Samtaler ved vejleder, der er uddannet 
socialrådgiver, der er god til at lytte, og tænker 
mere i borgeren end i uddannelsen

• Betaler for leje af lokale



Job-i-spil app – dialogbaseret redskab

job i spil

Giver borgeren 
magten over 
sin egen plan –
og redskaber til 
at tale videre 
med jobcenter

https://vuc-erhverv.dk/vores-projekter/job-i-spil/


Det skræddersyede pop-up tilbud

Gennemfører test 
& app til dialog 

baseret 
kompetence-

afklaring

Motiverende
samtale

+
Job I spil

(screening, fvu, 
obu, mentor)

Skabe netværk

Erhvervsrettet linje
• FVU dansk, engelsk, matematik og digtall

9. – 10. klasse
• AVU fag transparent fra andre lokationer

Jobsøgnings-linje
• FVU dansk, engelsk og digital

Genopfrisknings-linje
• FVU dansk, engelsk matematik og digital

Virksomhedspraktik

Erhvervsuddannelse

Job

Elevplads

Erhvervsuddannelse

Job



3. Erfaringen

• Dialogen med Faxe kommune er god – og løbende

• Der kommer borgere hver dag, og tester flere hver dag

• Borgere møder uanmeldt op, fordi de har læst om pop-up i avisen

• Vi har måtte vende modellen om: 
• Starter med FVU Digital for ”bevise”, at borgeren får noget ud af uddannelse.
• Derefter kan vi arbejde videre test og anden faglig undervisning

• Efter nogle gange i pop-up’en, så øges villighed til at køre til uddannelse i 
Faxe by eller Næstved

• En del vil på hf-enkeltfag

• Udvikler pop-up varianter i andre kommuner i vores område



Pointer – en opsummering

• Brug det digitale til at skabe nærhed og at trække uddannelse ind
tæt på borgeren

• Få et tæt samarbejde med det lokale jobcentret

• Udvikle nyt jobrettet tilbud til borgeren

• Brug tid på motiverende samtaler med borgeren

• Vend modellen om: Vis den konkrete værdi/relevans til borgeren
og byg så jobrettet, faglig uddannelse oven på det

• Kompetenceudvikling af vejleder og lærer til profilen i et pop-up 



Kontakt

23848574 

rbb@vucstor.dk

René Bugge
Bertramsen

mailto:rbb@vucstor.dk


Pause indtil klokken 15.00



Hvad er dannelse i det 21. 
århundrede?
Ved dannelsesaktivist mm. Lene 
Rachel Andersen



Afslutning og tak for i dag

Ved kontorchef Peter Grønnegård



Vi ses til EPALE-konference 2022


