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Invitation til at deltage i nyt nationalt Videndelingsforum for digi-

talisering af VEU 

Styrelsen for It og Læring lancerer i samarbejde med Styrelsen for Ud-

dannelse og Forskning et nyt frivilligt Videndelingsforum for digitalise-

ring af VEU på tværs af almen og videregående VEU.  

 

Videndelingsforummet skal bidrage til at udbrede viden om og erfaringer 

med brugen af it og teknologi i voksen- og efteruddannelse og inspirere 

hinanden til udvikling af løsninger på eksisterende udfordringer. Hver in-

stitution inviteres til at deltage i forummet med 1-3 repræsentanter, som 

kan skiftes om at deltage i forummets arrangementer. 

 

Tilmeld dig Videndelingsforum her og hold dig orienteret om fremtidige arrangementer 

 

Målgruppe: Ledelser, udviklingschefer, e-læringsansvarlige, praktikere 

og andre ressourcepersoner fra institutioner og uddannelsessekretariater 

inden for almen og videregående VEU med interesse for eller ønske om 

øget kendskab til brugen af digitale læremidler, udvikling af digitale læ-

ringsforløb, fjernundervisning mv. 

 

I forbindelse med oprettelsen af det nye nationale Videndelingsforum af-

holdes et lancereringsmøde. Her kan du være med til at præge forum-

mets formål, møde andre VEU-udbydere og partnerorganisationer. Der 

vil være oplæg fra EVA om de 7 identificerede bud på tiltag, der kan 

skabe større kvalitet i digitale læringsforløb, plads til netværk, diskussion 

og erfaringsudveksling.  

 

Tid og sted: Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 13-15  

Hos Børne- og Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Lokale: Fægtesalen 

 

Tilmeld dig lanceringsmødet d. 26. november 2019 her  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbCm9tT10sK755PMkSGSo9TcvGtKbyTNF0NMWQRkIBnhesGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclXxjwGAFgyRoSLZqFPRFHK3lxZNwHpFhxv69W2ZfroCA8Wg/viewform?usp=sf_link
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Tilmelding til lanceringsmødet er først-til-mølle, da der er et begrænset 

antal pladser. Vi sigter efter en bred repræsentation af deltagere fra insti-

tutioner på tværs af almen og videregående VEU, så alle der beskæftiger 

sig med pædagogisk it eller digitalisering af VEU kan være med. 

 

 

Henvendelser rettes til veuvidenforum@stil.dk 
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Hvem kan deltage? 

Udviklingschefer, praktikere og andre ressourcepersoner fra institu-

tioner, uddannelsessekretariater samt e-læringsansvarlige i private 

virksomheder opfordres til at deltage i netværket. 

Baggrund & formål 

På baggrund af Trepartsaftalen III om styrket og mere fleksibel vok-

sen-, efter- og videreuddannelse blev det besluttet at igangsætte en 

national strategisk indsats for digitalisering af VEU. Heriblandt op-

rettelsen af et videndelingsforum på tværs af almen og videregående 

VEU. Formålet med det frivillige Videndelingsforum for digitalise-

ring af VEU er at styrke videndeling, sparring og samarbejde mellem 

udbydere af VEU, og understøtte digitaliseringen og voksen- og ef-

teruddannelse på alle niveauer. 

 

 


