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Ankomst
Velkomst
v/ Fastholdelseskaravanen
Teammøde
Oplæg 1
Pause
Best practice og fremtidige mål
v/ LG Insight
Veje til fastholdelse
v/ Ernst & Young
Frokost
Oplæg 2
Kaffe
Få en samtale med en specialist
Oplæg 3
Teammøde
Afrapportering fra dagens teammøder
Middag
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Ret til ændring af program forbeholdes

Morgenmad
Ministeriets fokus på fastholdelse
v/ kontorchef Jørgen T. Møller, Kontor for erhvervsfaglige uddannelser, EGU og produktionsskoler, Ministeriet for Børn og
Undervisning
Flere succeser og færre fiaskoer
v/ seniorrådgiver Merete Konnerup, TrygFonden
Energizer
Om en virksomheds forventninger og øje for forskellighed
v/ hotelchef Kennet Temberg, Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter
Pause
Forældrene og uddannelsesvalget
v/ debattør og tidligere formand for Ny-Dansk Ungdomsråd
Samira Nawa
Glæden ved uddannelse
v/ vismand Kjeld Fredens, Kompetencerådet
Frokost
Afslutning
v/ projektleder Preben Holm, Fastholdelseskaravanen
Tale ved ministeren
v/ børne- og undervisningsminister Christine Antorini
Tak for i dag

KOGNITIV LIVSVEJLEDNING

LEDELSE AF KLASSERUMMET

Vejen til meningsfuld uddannelse
v/ professor Jan Tønnesvang, Århus Universitet & vejleder Hanne
Kirk, UU - Odense

Undervis gennem ledelse
v/ konsulent Michael Juhl Fedders,
Inteam & forstander Maja Konge,
Slagelse Produktionsskole

Få viden om kognitiv livsvejledning. En vejledning, der har fokus
på at få den unge til at tænke mere
nuanceret, realistisk og selvunderstøttende i sit valg af uddannelse.
Bliv desuden inspireret til at udvikle din vejledning og få konkrete
idéer til fremgangsmåder.
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Underviseren skal forstå sig selv
som leder af klasserummet. For at
styrke det har Inteam for Fastholdelseskaravanen observeret og
superviseret mange undervisere
på erhvervs- og produktionsskoler.
Få indblik i metoder til at styrke din
ledelse af klasserummet, og bliv
motiveret til at nytænke undervisningen.

HELHEDSORIENTERET
UNDERVISNING

DEN ANERKENDENDE
TILGANG

Øget samspil mellem teori og
praksis
v/ chefkonsulent Marianne Bruun
Okholm, Rambøll Management – Attractor & faglærere Elena Hunnerup
Petersen & Elna Krogsmose,
Svendborg Erhvervsskole

Anerkendelse i praksis
v/fremdrifter Kjeld Kleffel, Fremdrift
A/S & forstander Conny Petersen,
Profilen - Bov Produktionshøjskole

Helhedsorienteret undervisning har
fokus på at integrere det almenfaglige i det fagfaglige – eller øge samspillet mellem teori og praksis. Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med fire pilotskoler og Rambøll
Management - Attractor udviklet en
model for helhedsorienteret undervisning. Hør, hvordan modellen på
overkommelig vis kan bruges i planlægningen af en undervisning, der
motiverer, engagerer og giver mening for eleverne – og ikke mindst
øger deres indlæring.

”Anerkendelse” har som begreb
vundet stor indpas i pædagogisk
kompetenceudvikling. Men hvad
ligger der i at være anerkendende? Og kan man overhovedet omsætte de gode intentioner i praksis? Få eksempler på, hvordan en
skolekultur baseret på den anerkendende tilgang kan skabes. Hør
også, hvordan den anerkendende
tilgang kan implementeres i hverdagen.

COOPERATIVE LEARNING

LÆRINGSSTILE

PRAKTIKPLADSSØGNING

Læring sker gennem samarbejde
v/ konsulent Jeanet Reid, Cooperative Learning DK

Lyst til at lære - Lær med stil!
v/ læringsstilsekspert Svend Erik
Schmidt

Veje ind i virksomhederne
v/ praktikpladskonsulent Flemming
Egelund, TEC – Hvidovre og konsulent Ramanan Balasubramaniam og
konsulent Tina Høeg, Fastholdelseskaravanen

Cooperative Learning er en metode til at skabe strukturerede samarbejdsprocesser mellem eleverne, så der opstår en hensigtsmæssig dynamik i forhold til læring
i undervisningsrummet. Få indblik i
metoden, og hvad den tilbyder af
redskaber til at løfte det faglige niveau og skabe øget inklusion. Bliv
desuden inspireret af gode eksempler fra erhvervsskoler til brug
i egen praksis.
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Forskning viser, at elever lærer
mere af lyst end af pligt. Opdag,
hvordan du ved at tilgodese elevernes forskellige læringsstile i din
undervisning kan fremme deres
lyst til at lære. Du får ud over viden
om de forskellige læringsstile ideer
og tips til at udvikle din undervisning, materialer, læringsmiljøet og
øvrige formidling.

Fastholdelseskaravanen har udviklet
online-praktikpladssøgningsværktøjet GtilP.dk og etableret et
virksomhedsguidekorps, der består
af rådgivende repræsentanter fra erhvervslivet. Begge initiativer skal bidrage til at klæde elever på erhvervsskoler på til at få en praktikplads. Bliv klogere på, hvad initiativerne går ud på, og hvordan du med
fordel kan bruge dem i det praktikpladsforberedende arbejde.

DRENGEPERSPEKTIVET

FAMILIESAMARBEJDE

KOMPETENCEUDVIKLING

GRÅZONESPROG

Få drengene med og i mål
v/ lektor Michael Svendsen Pedersen, RUC

Forældrene med på skolebænken
v/ socialkonsulent Ahmet Demir &
underviser Sara Blom Jonasson,
Århus Social- og Sundhedsskole

Fremtidens erhvervsskolelærer
v/ afdelingsleder Rasmus Frimodt
og afdelingsleder Sussane Gottlieb, Metropol, Nationalt Center for
Erhvervspædagogik

Klar tale – uden omveje
v/ adjunkt Iben Svensson & underviser Lene Dyrehauge, Tietgenskolen

Undersøgelser viser, at drengene,
især de med etnisk minoritetsbaggrund, har svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Men
hvad er baggrunden for det, og
hvad kan erhvervsskolerne gøre
for at få drengene til at gennemføre? Hør om erfaringer med pædagogiske eksperimenter, og få idéer
til, hvad der kan gøres for at få
drengene ind i et fast uddannelsesforløb.
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Mange erfaringer peger på, at et
tættere samarbejde mellem skole
og familie kan styrke de unges deltagelse i undervisningen og lærernes og forældrenes autoritet over
for de unge. Få indblik i etniske
minoritetsfamiliers generelle forventninger til og forståelse af uddannelsessystemet. Bliv også inspireret til at skabe en konstruktiv
dialog og udvikle nye handlemuligheder i familiesamarbejdet.

National Center for Erhvervspædagogik (NCE) udbyder pædagogisk diplomuddannelse og efteruddannelse til erhvervsskolelærere.
Få indblik i NCE’s tanker om,
hvordan Fastholdelseskaravanen
og andres erfaringer med fastholdelse kan præge grunduddannelse
og efteruddannelse af erhvervsskolelærere fremadrettet. Bidrag
også med egne erfaringer og inspirer NCE i deres arbejde med fortsat at udvikle uddannelse af erhvervsskolelærere.

Gråzoneord er kendte for de fleste
elever med dansk som modersmål, men tit ukendte for elever
med dansk som andetsprog. Underviseren bruger ofte ”gråzoneord” til at forklare nye fagord med,
og på den måde skal elever med
dansk som andetsprog lære nyt
gennem andet nyt. Få kendskab til
værktøjer,
Fastholdelseskaravanen har udviklet, til at øge underviseres og elevers opmærksomhed
på gråzonesproget. Målet er, at
sproget i undervisningen bliver klar
tale for alle – uden forståelsesmæssige omveje.

FAKTA OM FASTHOLDELSE
Det, der virker
v/forskningsleder Torben Pilegaard
Jensen, KORA, tidligere AKF
Torben Pilegaard Jensen har gennem flere år undersøgt, hvilke forhold
der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser. Desuden har han set nærmere
på, hvad der kendetegner erhvervsskoler med et lavt frafald. Skoler som
andre erhvervsskoler kan lære af. Få
overblik over, hvad der er blandt de
mest effektive virkemidler i arbejdet
med at styrke de unges gennemførelse af en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
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FASTHOLDELSESKARAVANENS RESULTATER
Veje til fastholdelse
v/Ernst & Young
Fastholdelseskaravanens evaluator Ernst & Young fortæller om deres evaluering af Fastholdelseskaravanen og de resultater der er
opnået gennem de seneste fire år.

SELVVÆRDSBASERET LEDELSE
OG RELATIONSKOMPETENCE
Ledelse med selvværd og fokus
på relationen
v/ psykolog Peter Mortensen, Scanlead
Lederen i uddannelsesinstitutionen
har afgørende betydning for organisationens omgangsform, engagement og ansvarlighed - i sidste led
elevens trivsel og gennemførelse. Vi
har derfor brug for en leder, der arbejder på et fundament af selvværd,
og som har fokus på at udvikle relationer. Det tiltrækker, fastholder og
udvikler mennesker. Få viden og bliv
mere bevidst om, hvordan fremtidens lederskab kan udvikles.
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FRIVILLIG FAGLIG STØTTE

INNOVATION OG DIDAKTIK

Et kompetent og kærligt skub
v/ konsulent Gert Svendsen,
Dansk Metal & underviser Ole
Foss Andersen, TEC - Hvidovre

Model for bæredygtigt læringsmiljø
v/ projektchef og lektor Dorit Sørensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Fastholdelseskaravanen
har
i
samarbejde med Dansk Metal
iværksat en indsats, hvor frivillige
fagmentorer yder faglig, social og
personlig støtte til unge på erhvervsuddannelserne.
Samtidig
har Fastholdelseskaravanen samarbejdet med Teknisk Erhvervsskolecenter i Hovedstaden om at
involvere frivillige til at støtte unge
på grundforløbet i at finde en praktikplads. Hør, hvordan indsatserne
har været en stor gevinst for både
de frivillige, der indgår i et meningsfyldt fællesskab, og for de
unge, der får støtte til at gennemføre uddannelsen. Få nye ideer til,
hvordan frivillige kan inddrages i
indsatsen med at få flere unge til
at gennemføre en erhvervsrettet
ungdomsuddannelse.

Innovation er mere end et fag. Det
er også en tilgang til læring, der involverer, inspirerer og engagerer
eleverne. Få kendskab til en innovationsdidaktisk model - IDmodellen, der beskriver seks didaktiske forhold, der tilsammen udgør
rammen for et bæredygtigt læringsmiljø. Hør om, hvordan forståelse af kompetencer kan påvirke
fag og faglighed. Desuden hvordan
innovative processer kan være en
igangsætter af vidensproduktion og
eksperimenterende tænkning i alle
fag.

FRA MINISTERIET
Tale ved ministeren
v/ børne- og undervisningsminister
Christine Antorini
Ministeriets fokus på fastholdelse
v/ kontorchef Jørgen T. Møller, Kontoret for erhvervsfaglige uddannelser, EGU og produktionsskoler, Ministeriet for Børn og Undervisning
Indblik i ministeriets fokus på fastholdelse og gennemførelse fremadrettet.
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FASTHOLDELSESKARAVANENS ERFARINGER
Best practice og fremtidige mål
v/ analyse- og rådgivningsfirmaet
LG Insight
LG Insight har samlet erfaringer fra
Fastholdelseskaravanens indsatser og samarbejde med institutioner i hele landet. De orienterer om
resultaterne og deres fremadrettede anbefalinger.

VIDENSKULTUR

FORÆLDRESAMARBEJDE

Flere succeser og færre fiaskoer
v/ seniorrådgiver Merete Konnerup, TrygFonden

Forældrene og uddannelsesvalget
v/ debattør og tidligere formand for
Ny-Dansk Ungdomsråd Samira
Nawa

En solid videnskultur på uddannelsesområdet er afgørende. Hvis vi
vil undgå fiaskoer og have flere
succeser i vores indsatser, er en
struktureret vidensdeling en forudsætning. Hør, hvordan PISAundersøgelser, hjerneforskning,
effektmåling og lovende indsatser i
højere grad kan blive en del af vores erfaringsgrundlag, inden man
begiver ud i næste projekt.

Etniske minoritetsforældre er ofte
meget ambitiøse på deres børns
vegne, når de unge står over for at
skulle vælge uddannelse. Det kan
være en udfordring for deres børn,
når forældrene guider dem mod
specifikke, prestigefyldte uddannelser og udelukkende er tilfredse,
hvis deres børn vælger jura-, medicin- eller ingeniørstudiet. Hør
Samira Nawas bud på, hvordan
forældre og unge kan få et bredere
syn på uddannelsesmulighederne
og i højere grad vælge uddannelse
ud fra, hvad der passer bedst til
den enkelte unge.

PRAKTIK OG VIRKSOMHED
Om en virksomheds forventninger og øje for forskellighed
v/ hotelchef Kennet Temberg, Nyborg Strand - Hotel og Konferencecenter
På Nyborg Strand – Hotel og konferencecenter stiller ledelsen specifikke krav til elevernes faglige,
sociale og personlige kompetencer
inden for blandt andet kokke-, tjener- og receptionistfaget. Virksomheden har samtidig fokus på, at en
mangfoldig gruppe af elever med
vidt forskellig baggrund skal behandles ens, ved at de behandles
forskelligt. Hør, hvordan virksomheden leder de unge, får dem til at
støtte hinanden indbyrdes og endelig om deres forventninger til og
samarbejde med skolen.
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MOTIVATION
Glæden ved uddannelse
v/ vismand Kjeld Fredens, Kompetencerådet
Er det glæden, der holder liv i lyset? For der er nogle, der bliver
udbrændte. ’Hans havde heller ikke lyst til at stå op, før han skulle
spille på tromme’.
Det er let at komme i gang, når
man er glad for noget, men hvad
er glæde, og hvilken rolle spiller
vores følelsesmæssige kompetence for læring og personlig udvikling, og hvordan kan vi få smilet
frem i det sociale rum og give alle
lyst til at være med?

