
Hvordan udfordres praktikstederne af unge elever? 
FOA inviterer til konference for praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og 

sundhedsuddannelsen 

Torsdag den 6. december 2012 kl. 10.00-16.30 
IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V 

Praktikvejledere er centrale personer for FOAs elever på social- og 
sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, når der skal 
sikres optimale muligheder for gennemførelse af erhvervsuddannelsen. 
 
Praktikvejlederne ses som dem der bygger bro mellem teori og praktik, støtter 
eleverne i at se mening i arbejdet mod kompetencemålene, hvilket betyder, at 
vejlederne er meget centrale fagpersoner i elevernes uddannelsesforløb. 
 
FOA holder derfor en konference, hvor fokus er information om nyeste viden og 
forskning inden for samarbejdet mellem unge elever og deres praktikvejledere i en 
vekseluddannelse. 
Konferencen skal inspirere til at højne kvaliteten i praksislæring og inspirere 
vejledere i deres daglige arbejde, så praktikvejlederopgaven får højere status ude 
på praktikstederne. 

Pris for konferencen er kr. 700 + moms 25% 



Hvordan udfordres praktikstederne af unge elever? 
Program 

Der er morgenkaffe og indskrivning fra kl. 9.30 

Tid Emne Oplægsholder 

10.00-10.15 Velkomst og præsentation af dagen Nanna Højlund 
Nanna er forbundssekretær i FOA og har det uddannelsespolitiske ansvar 

10.15-11.15 Unge på en erhvervsuddannelse. 
Hvem er de? 
Er de en udfordring for praktikken? – I givet fald, hvorfor? 

Lars Olsen 
Lars er en levende foredragsholder, der forener samfundsanalyse med konkrete 
eksempler og erfaringer inden for blandt andet ulighed i uddannelse. 
 

11.15-11.30 Pause 

11.30-12.15 Trives de unge i praktikkens ”modne” kultur? 
Har de unge et dilemma; at være i et uddannelsesforløb 
samtidig med at være ”på arbejde”? 

Naomi Katznelson 
Naomi fortæller engageret, og med baggrund i sin forskningsbaserede specialviden 
inden for forandringer i ungdomskultur, om unges forhold til uddannelse og arbejde. 
 

12.15-13.15 Frokost 

13.15-14.00 Uddannelsesparathed 
Hvilke unge leverer Ungdommens uddannelsesvejledning? 

Jørgen Dan Pedersen 
Jørgen vil, med sin erfaring som centerchef for ungdommens 
uddannelsesvejledning, holde et spændende oplæg om unges 
uddannelsesparathed.  
 

14.00-15.00 Sammenhæng mellem skole og praktik. 
Hvad er koblingspunkter og hvordan kan man arbejde med 
dem i praktikken? 

Charlotte Wegener 
Charlottes interessefelt er hvordan elever på en vekseluddannelse får skabt 
sammenhæng i uddannelsen ud fra en tydelig kobling af teori og praksis. Hun vil 
dele ud af sine foreløbige resultater fra sit Phd-projekt 

15.00-15.15 Kaffepause 

15.15-16.15 Kulturel intelligens 
Hvad er det? 
Hvordan kan man blive klogere på både sig selv og andre? 

Kjeld Fredens 
Kjeld får topkarakter når han holder sine foredrag om hvilke handlinger og 
tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, samarbejde 
og kreativitet. 
 

16.15-16.30 Farvel Nanna Højlund 


