
 
Styrk fagligheden som professionel praktikvejleder 

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

 
Mandag den 7. december 2015 kl. 10.00-16.30 

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

Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-16.30 
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

 
Dette års konference stiller skarpt på forskellige læringsteorier og metoder, fordi 
FOA ønsker at give praktikvejlederne redskaber til at udvikle deres faglighed som 
vejledere til gavn for elevernes læring. 
 
Konferencens overordnede sigte er at give dig som arbejder med 
praktikvejlederfunktionen på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske 
assistentuddannelse inspiration til det videre arbejde med at uddanne elever til 
gode praktikere.  
 
I vil blandt andet blive præsenteret for den nye praktikvejlederuddannelse, hvor det 
nye indhold i uddannelsen vil være elementer af de præsenterede læringsmetoder. 
 
 

Pris for konferencen er kr. 1.250 + moms 25% 



Tid Emne Oplægsholder 
10.00-10.10 Velkomst og præsentation af dagen Nanna Højlund 

Nanna er forbundssekretær i FOA og har det uddannelsespolitiske ansvar. 

10.10-10.20 Projekt: Partnerskab for praktikvejledere 
Rigshospitalet og Københavns kommune er gået sammen om 
projekt: Partnerskab for praktikvejledere. 
Hvad er projektets formål?  
Hvilke erfaringer blev gjort  i projektet? 

Pernille Kjær Svendsen 
Pernille er master i uddannelse og læring og ansat som klinisk vejleder v/Rigshospitalet. 
Nina Bengtsen 
Nina er master i læreprocesser og ansat som uddannelsesleder af studieunit v/Københavns 
kommune. 

10.20-11.15 Lær begrebet ”Praksisfællesskaber” at kende  
Hvad rummer begrebet ”Praksisfællesskab”, og hvorfor er det vigtigt 
af være deltager i fællesskabet?  
Hvordan kan viden om deltagelse i ”Praksisfællesskaber” være 
nyttig i vejledningen? 
Hvordan kan man invitere eleven ind i fællesskabet? 

Peter Busch-Jensen 
Peter er ansat som adjunkt ved Roskilde Universitet og har forsket i arbejdsliv og læring. 
Peter har stor interesse for arbejdslivet i hverdagen, og hvordan kolleger går i spænd med 
hinanden, samt  hvordan dette indbyrdes forhold smitter af på de handlinger, man hver i sær 
foretager sig alene og i fællesskabet. 

11.15-11.30 Pause 

11.30-12.15 Ny praktikvejlederuddannelse 
Hvorfor er der lavet en ny praktikvejlederuddannelse?  
Hvad er  det nye i uddannelsen? 
Hvordan er uddannelsen opbygget, og hvad er tænkningen bag? 

Ellen Kjær 
Ellen er uddannelseskonsulent i sekretariatet for velfærdsuddannelser. Hun har i mange år 
arbejdet i Københavns kommune med at udvikle praktikvejlederfunktionen. Derfor blev Ellen 
sat i spidsen for at udvikle den nye  uddannelse til  landets praktikvejledere. 

12.15-13.15 Frokost 

13.15-14.15 Betydningen af æstetiske læreprocesser i relationsarbejdet  
Hvad er æstetiske læreprocesser, og hvilke kompetencer styrkes, 
når man arbejder med disse? 
Hvordan kan praktikvejlederen støtte eleven til at opøve sine sanser 
og kropslighed i faget? 
Hvordan kan simulation i praksis bidrage  hertil? 

Julie Borup Jensen 
Julie er ansat som adjunkt ved Ålborg Universitet og har  bedrevet forskning i blandt andet 
uddannelse og læring. 
I sin Ph.D-afhandling har Julie  fokuseret på æstetisk læring, og hvilket bidrag det kan give til at 
udvide fagprofessionelles handlekompetencer. 
Nanna vil til sidst  i oplægget give sit perspektiv på, hvorfor simulationsmetoden er et godt 
bud, når man vil udvikle den æstetiske dimension i relationsarbejdet. 

14.15-15.00 Styrken i fagfortællinger 
Hvad er en fagfortælling, og hvad kan den bruges til? 
Hvilken betydning har fagfortællinger for udvikling af 
praktikvejlederrollen? 
Hvordan kan man arbejde med fagfortællinger? 

Lena Bjørn 
Lena er uddannet i dramaturgi og har igennem mange år været drivende kraft i Dacapo 
Teatret, hvor hun også i dag som freelance skuespiller er aktiv. 
Lenas optagethed af fagfortællinger udspringer af den kraft, fortællingerne rummer, når man 
skal samarbejde, motivere og skabe  arbejdsglæde. 

15.00-15.15 Kaffepause 

15.15-16.15 Se dig selv i rollerne som professionel praktikvejleder 
Hvad er en rolle? 
Er en rolle noget man tager på? 
Kan man bliver mere bevidst om, hvilke roller man har?  

Ellen Hillingsø 
Ellen er uddannet skuespiller og har gennem sin karriere spillet  utallige film- og teaterroller. 
På en tankevækkende måde vil Ellen fortælle om og illustrere rollebegrebet og dermed give 
inspiration og nye perspektiver på jeres arbejde som praktikvejledere . 

16.15-16.30 Farvel Nanna Højlund 

Styrk fagligheden som professionel praktikvejleder 
Program 

Der er morgenkaffe og indskrivning fra kl. 9.30  
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