
Velkommen til dialogmøde i 

Videndelingsforum for 
digitalisering af VEU
Kl. 13.30-15.30, 26. januar 2021 



Dagsorden

2. februar 20212

13:30 Velkomst v. STIL

13:35 Introduktion til temabaserede drøftelser v. eVidencenter

13:50 Temabaserede drøftelser i grupper

14:30 PAUSE

14:45 Opsamling på drøftelser i samtale med Sissel Kondrup (EVA)

15:05 Introduktion til kompetenceopbygningsforløbet Dkveu v. PH Absalon

15:25 Afrunding v. STIL

15:30 Dialogmødet slutter, tak for i dag



Introduktion til
temabaserede drøftelser
v. eVidencenter



Det Nationale Videncenter for e-læring

Kvalitet, kompetencer og ledelse

I lyset af det seneste års udfordringer for undervisning og 

uddannelse på VEU

Videndelingsforum for digitalisering af VEU

26. januar 2021



Det Nationale Videncenter for e-læring

Videndelingsforum for digitalisering af VEU

26. januar 2021



Det Nationale Videncenter for e-læring

Videndelingsforum for digitalisering af VEU

26. januar 2021

• Hårdt arbejde gav et flot resultat

• Variation, vejledning og fleksibilitet gjorde forskellen for eleverne

• 4/5 undervisere ville overføre erfaringer, bl.a. mht.

fordybelsesaktiviteter, skriftlig feedback og differentiering

• En betydelig del af elever og kursister krævede særlig indsats

fjernundervisningstemperatur

En rundspØrge blandt elever og lærere på ungdomsuddannelser om erfaringer med fjernundervisning 
under coronanedlukningen



Det Nationale Videncenter for e-læring

Videndelingsforum for digitalisering af VEU

26. januar 2021

At forholde sig til erfaringer fra 

nedlukningen: 

• Afklar hensigten: hvorfor ønsker 

vi at ”udnytte momentum”, 

”smede mens jernet er varmt”? 

• Udvikling indefra: skole- og 

datainformeret praksis, 

praksisrefleksioner og 

professionelle 

læringsfællesskaber 



Det Nationale Videncenter for e-læring

Videndelingsforum for digitalisering af VEU

26. januar 2021

Oplæg til dialoger i Breakout

Ledelsesudfordringer i online læring

Lærerkompetencer i online læring

Kvalitet i online læring

Hvordan reagerede ledelsen under hhv. forårets og efterårets nedlukninger? 

Hvad virkede godt?

Hvilke pol.-øko. rammevilkår har ledelsen brug for, så de kan handle aktivt og 

være på forkant med situationen og sikre undervisning, der lever op til almindelige 

kvalitetskrav?

Hvordan har I forsøgt at gøre brug af tidligere erfaring med fjernundervisning og 

online læring under forårets nedlukning? Hvad virkede godt?

Hvad anser I som kvalitet i fjernundervisningen? Overvej fx hvad jeres evaluering 

fokuserer på.

Hvilke kompetencer skal lærerne have for at håndtere forårets nedlukning? 

Hvad med efterårets nedlukning?

Hvad har skolerne gjort for at styrke lærernes kompetencer? Hvad virkede 

godt?



Nu bliver I sendt i breakouts



Pause kl. 14.30-14.45
Tid til at tanke kaffe, frugt og grønt



Opsamling på drøftelser
v. Sissel Kondrup (EVA)



Introduktion til DKveu
v. Malene Erkmann (PH Absalon)



Dkveu.dk
Digitalt kompetenceløft for undervisere på almen veu

http://Dkveu.dk


Dkveu.dk

6 emner:

• Foropgave for ledelsen

• Stilladsering og samarbejde

• Stilladsering af online undervisning

• Distribuering og differentiering

• Motivation og gamification

• Kobling og forstærket virkelighed

http://Dkveu.dk


• Bygger på Kolb – fra erfaringer over 

refleksion til at prøve selv

• Refleksioner bygger på teorier og 

modeller, der åbner for nye måder at 

bruge teknologierne didaktisk



Stor vægt på at deltagerne 

inddrager og bygger videre på egne 

og hinandens erfaringer



Et kompetenceløft som 

DKveu kræver forberedelse



Du kan hjælpe os, med at forbedre DKveu 
Når du eller dit team har arbejdet med siden, vil vi sætte stor pris på, om du vil 

bruge et par minutter på at udf Ide dette SQørgeskema. Du er også velkommen til 

at kontakte Absalon, hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for hjælp til at 

gennemføre konceptet. Kontakt da Uddannelsesleder Peter Grabowski Hjørnet, 

telefon 7248 1264 eller mail phj@pha.dk

mailto:phj@pha.dk


Afrunding v. STIL



Kontakt

• Kontakt: veuvidenforum@stil.dk

• Meld dig ind i forummet og hold dig 
orienteret om kommende arrangementer

• Meld dig som medvært på et 
arrangement eller byd ind med et tema, 
som optager dig / din institution / 
organisation

• Vær med til Læringsfestival online 2021

1.-4. marts 2021 (uge 9)

Konference og udstilling

VEU i fokus onsdag d. 3. marts

Tilmeld dig og din institution her:

https://læringsfestivalonline.dk/

2. februar 202120

mailto:veuvidenforum@stil.dk
https://l%C3%A6ringsfestivalonline.dk/


Tak for i dag
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