
 
Hvordan udfordres samspillet mellem praktikvejleder og elev? 

FOA inviterer til konference for praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og 
sundhedsuddannelsen 

 
Mandag den 2. december 2013 kl. 10.00-16.30 

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V 
eller 

Torsdag den 12. december 2013 kl. 10.00-16.30 
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle 

Praktikvejledere er centrale personer for FOAs elever på social- og 
sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, når der skal 
sikres optimale muligheder for læring i praksis. 
 
Praktikvejledere indgår i tæt samspil med elever, men hvordan er det at lære 
andre et håndværk? Hvilke krav er der egentlig til den rolle, som vejledere skal 
udfylde, og hvordan kan vejledere støtte udvikling af talent hos elever? 
 
FOA holder en konference, hvor disse spørgsmål belyses. Konferencen skal 
medvirke til at højne kvaliteten i praksislæring og inspirere vejledere i deres 
daglige arbejde i mødet med eleverne. 

Pris for konferencen er kr. 1250 + moms 25% 



Hvordan udfordres samspillet mellem praktikvejleder og elev? 

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 Læring i praksis – generelle betragtninger 
Hvad vil det sige at lære eleverne et håndværk? 

Janne Gleerup, adjunkt ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde 
Universitet. 
Janne har særlig haft fokus på læring i arbejdslivet. Gennem en række forsknings- og 
udviklingsprojekter har hun undersøgt  læringsmuligheder for forskellige faggrupper 
bl. a. inden for det pædagogiske- og social- og sundhedsområde t.  

11.15-11.30 Pause 

11.30-12.15 Mødets betydning for praksislæring 
Hvad skal praktikvejlederen medtænke i mødet med eleven? 
Hvordan kan praktikvejlederen bedst støtte eleven i sit 
læringsforløb? 

Lise Søgaard Lund, lektor, Ph.D og uddannelseskonsulent på  professionshøjskolen 
Metropol 
Lise har i mange år forsket i vejledning. Hun har også solid erfaring med både at 
undervise i vejledning på forskellige niveauer og i at arbejde med det i praksis.  
Lise er certificeret international  coach. 

12.15-13.15 Frokost 

13.15-14.00 Transfer-begrebets anvendelse 
Hvordan kan praktikvejlederen bedst støtte eleven i at 
arbejde med praksis-teori- forholdet? 
Og hvordan kan vejlederen være med til at sikre en læring 
mellem de forskellige praktikperioder? 

Vibe Aarkrog, lektor og  chefkonsulent i Undervisningsministeriet. 
Vibe er med sin store erfaring inden for uddannelsesforskning en af  Danmarks 
førende forskere i transferbegrebet. Samtidig er Vibe med til at kvalitetsudvikle det 
danske erhvervsuddannelsessystem. 
 

14.00-15.00 Kompetencer til social innovation 
Hvad dækker begrebet social innovation over? 
Er elever på relationsuddannelser særligt gode til at være 
innovative i sociale sammenhænge? 
I så fald , hvordan kan praktikvejlederen støtte udvikling af 
kompetencer til social innovation? 
 

Peter Plougmann, direktør og indehaver af  analyse- og rådgivningsfirmaet New 
Insight. 
Peter har i mange år arbejdet med arbejdsmarkedsforhold og erhvervsudvikling. 
Med udgangspunkt i New Insights analyse af kompetencer til social innovation hos 
relationsmedarbejdere vil Peter give et indblik i undersøgelsens spændende 
resultater. 

15.00-15.15 Kaffepause 

15.15-16.15 Talent  og talentudvikling 
Hvad er talent? 
Hvordan ser man en særlig evne for at udøve et håndværk? 
Hvordan kan praktikvejlederen  støtte udviklingen af et 
talentfuldt potentiale? 

Peter Langdal, teaterdirektør på Betty Nansen Teatret. 
Peter vil sætte punktum for dagen med et stormfuldt og kreativt foredrag om, 
hvordan han arbejder med talent. 
Hvordan får man det bedste frem i mennesker? 
 

16.15-16.30 Farvel Nanna Højlund 


