Invitation

Unge i Partnerskaber
– veje ud i virkeligheden
Fredag d. 28. april afholdes konferencen,
Unge i Partnerskaber – veje ud i virkeligheden,
på Vingsted Hotel & Konferencecenter

Læs mere

Mød den amerikanske læringsforsker Jean Lave og hør om, hvordan fire af
landets største produktionsskoler har arbejdet i partnerskaber med virksomheder,
institutioner og civilsamfund.
Gennem de sidste tre år har fire produktionsskoler gennemført et stort udviklingsprojekt,
Partnerskabsprojektet 2014-2016. Med lærerne i ryggen har eleverne indgået i arbejdskulturer i
lokalsamfundet, fået en hands-on afklaring af fagene og mærket anerkendelse for deres indsats.
Erfaringer fra Partnerskabsprojektet er samlet i to bøger, som uddeles gratis på dagen:
• Unge i Partnerskaber – veje ud i virkeligheden (Klaus Goldschmidt Henriksen, et al.)
• Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber (Line Lerche Mørck & Merete Munkholm, red.)
Partnerskabsprojektet blev støttet af VELUX FONDEN.
Konferencen er primært rettet mod produktionsskolelærere og -ledere, erhvervsskolelærere og -ledere,
ungdomsskolelærere, UU-vejledere og andre fagpersoner med interesse for området.
Konferencen er planlagt og vil blive gennemført i tæt samarbejde med Produktionsskoleforeningen.
Vi ser frem til en lærerig og inspirerende dag!
Venlig hilsen
SPUK
Den Økologiske Produktionsskole i København,
Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg,
Randers Produktionshøjskole, samt
Århus Produktionsskole

Praktisk information
Sted
Tid
Tilmelding

Vingsted Hotel & Konferencecenter, Skovvej 2, 7182 Bredsten
Fredag d. 28. april 2017, kl. 9:00-15:00
Senest fredag den 31. marts. Tilmelding er bindende.
Tilmeldingen skal foregå via Produktionsskoleforeningen Tilmeld her
Pris
Kr. 495,- for deltagere fra produktionsskoler og kr. 995,- for andre deltagere.
Betaling ved tilmelding på 5361 0256776. NB: Oplys deltagernes navne ved indbetaling
Spørgsmål Om indhold rettes til SPUK, v/ Klaus Goldschmidt Henriksen, tlf. 2618 2684 eller pr. mail:
klaus@spuk.dk
Om tilmelding og betaling rettes til Produktionsskoleforeningen, tlf. 7582 2055 eller pr. mail:
psf@psf.nu

Se program

Unge i Partnerskaber
– veje ud i virkeligheden
Projektet om partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund er
udviklet og afprøvet af fire produktionsskoler: Randers Produktionshøjskole, Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, Den Økologiske Produktionsskole og Århus Produktionsskole i tæt samarbejde med SPUK. Projektet blev støttet af VELUX FONDEN. Læs mere på Partnerskabets
hjemmeside: www.partnerskab.net

Program fredag d. 28. april 2017
Kl. 09.00 Velkomst og introduktion til dagen
Kl. 09.15 Fortællingen om Partnerskabsprojektet 2014-2016
v. Klaus Goldschmidt Henriksen, SPUK
Kl. 10.00 De unges egne stemmer
Kl. 10.15 Pause
Kl. 10.45 Workshops med og om projektets partnerskaber
Elever, lærere, ledere og partnere vil fortælle om deres erfaringer og lægge op til dialog.
Hør om og diskutér med partnerskaberne: Adventure, Byggepladsen, Børn & Bevægelse,
CaféTeket, Gastronomi, Innovation & Design, Transport & Logistik.
Kl. 11.45 Frokost
Kl. 12.45 Perspektiver på Partnerskabsprojektet
v. Line Lerche Mørck, Professor ved DPU, Aarhus Universitet
Kl. 13.15 Pause
Kl. 13.30 Situated learning as part of practice communities at the production schools
v. Jean Lave, Professor ved University of California, Berkeley
NB: oplægget vil foregå på engelsk, men vil blive simultantolket til dansk
Kl. 14.45 Opsamling og afrunding af dagen
Kl. 15.00 Tak for i dag

Den amerikanske socialantropolog og læringsforsker Jean Lave revolutionerede – sammen med Etienne
Wenger – vores tænkning omkring læring ved at understrege, at det er dybt problematisk, hvis læring primært forstås som individuelle kognitive processer, eller som noget der primært foregår gennem undervisning i skoler og på uddannelser. I deres bog ”Situeret Læring” (2004) var ambitionen at udvikle en helt
ny teori om læring, som noget der foregår gennem deltagelse i social praksis og som del af den lærendes
tilblivelse.Fra et situeret læringsperspektiv er de unges læring tæt forbundet med deltagelsen i praksisfællesskaber. Det har således stor betydning for de unges læring, hvordan de forskellige praksisfællesskaber er organiseret (Mørck & Munkholm, 2016). Jean Lave har i mange år vist stor interesse for de danske
produktionsskoler.

Projektet er støttet af

