E rhv e r vs u d d a n n e l s e r n e

vi tilbyder
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enkelte skoles
lokale behov

Brug
læringskonsulenterne
EUD læringskonsulenterne er en gruppe af udgående konsulenter fra Undervisningsministeriet.
Konsulenterne rådgiver og vejleder landets erhvervsskoler om kvalitets- og kompetenceudvikling
i forbindelse med implementering af erhvervsuddannelsesreformen.

Fra praktiker
til praktiker

HVAD INDEHOLDER
ET FORLØB?

Læringskonsulenterne er praktikere, som alle har
deres rødder i skoleverdenen med ansættelser som
lærere, vejledere, skoleledere eller forskningsmedarbejdere.

Læringskonsulenterne tilbyder kortere eller længere
rådgivnings- eller vejledningsforløb. Planlægningen af
forløbet vil ske i dialog med skolen og altid tage udgangs
punkt i den enkelte erhvervsskole med fokus på implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen.

FORSKNING, SKOLER
OG MINISTERIUM
Læringskonsulenterne trækker på viden fra forskning og spreder viden og erfaringer mellem skolerne.
Læringskonsulenterne er forankret i Undervisnings
ministeriet og bringer således viden fra ministeriet til
skoler og viden fra skoler ind i ministeriet.

Fokus kan ligge på:
• Kvalificering af implementeringsplan, fx sparring om
operationalisering og realisering af plan
• Strategisk og pædagogisk ledelse af implementering, fx
strategisk udbud af valgfag mhp at opnå overgangskrav,
organisering af medarbejdere, plan for strategisk
kompetenceudvikling
• Metoder til implementering
• Ét eller flere af reformens elementer, fx fagretninger,
grundforløbets første del og anden del, EUD10, Eux, Euv,
motion og bevægelse, pædagogik og didaktik.

SKOLEUDVIKLING
I PRAKSIS
Læringskonsulenterne er medarrangø
rer af kursusforløbet ”Skoleudvikling
I Praksis” (SIP), der udbydes af Undervisningsministeriet over fire kursusdage seks forskellige steder i landet
fra januar til november 2015. Kursusforløbet har til formål at inspirere og
understøtte skolernes arbejde med at
realisere reformens mål.
Imellem kursusdagene vil læringskonsulenterne være i kontakt med udvalgte
skoler. Kontakten skal bidrage til, at der
sker en lokal forankring af de initiativer,
der udvikles på SIP.

ARRANGEMENTER
Som opfølgning på SIP-kurserne og som inspiration til
implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen
holder læringskonsulenterne en række arrangementer,
som henvender sig til lærere, skoleledelser og andre
relevante personer. Disse arrangementer vil løbende blive
annonceret på ministeriets hjemmeside.
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HVORDAN?
Har I lyst til at vide mere er I velkomne til
at kontakte læringskonsulenterne.
Læringskonsulenterne kan kontaktes på
eudlaeringskonsulenter@uvm.dk
Læs mere
http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Reform-2015/
Udvikling-af-skole/Laeringskonsulenter.

Om læringskonsulenterne
• EUD konsulentkorpset er et initiativ i forbindelse med ”Aftale om Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser”, februar 2014
• Læringskonsulentkorpset blev etableret den 1. september 2014
• Læringskonsulenterne er praktikere og forskere med forskellige faglige profiler
• Læringskonsulenterne tilbyder vejledning, der er tilpasset den enkelte skoles behov
• Forløbene kan være af kortere eller længere varighed, afhængig af de konkrete
problemstillinger
• Ved indgåelse af en aftale tilrettelægger skolens ledelse i samarbejde med læringskonsulenterne mål og varighed for forløbet.

