
Konference om skole-virksomhedssamarbejde
- Få ny inspiration, spændende oplæg og idéer

Onsdag den 6. december 2017 kl. 11.30-15.45 PÅ Navitas

www.ULFiAARHUS.dk

Kl. 11.30 Frokost 

Kl. 12.00 Velkomst og præsentation af Navitas

Kl. 12.10 Skoleperspektivet

• ”Sammen skaber vi fremtidens skole” 
ved Anne Littauer, Skoleleder Risskov Skole og ULF i Aarhus 

• ”Virksomhedskonceptet 
– hvordan skabes sammenhæng mellem skole, ungdomsuddannelse og job” 
ved Anette Poulsen, Pædagogisk leder Tilst Skole 

Kl. 12.35  Virksomhedsperspektivet

• Aarhus som erhvervsby, ved Erhverv Aarhus 

• Virksomhedsforløb på kulturinstitutionen, ved Aarhus Teater

• Hvorfor vil vi som virksomhed bidrage? ved Nicolaj Hommelhoff 

• BKI kaffe – et virksomhedsforløb om produktion 

Kl. 13.35 Kickstart samarbejdet

• ”Man skal jo ud at opleve det” - Skole-virksomhedssamarbejde 
som led i arbejdet med uddannelsesparate unge 
ved Marina Stannov, Børn og Unge

• Kommunikation og opstart af samarbejde, ved ULF i Aarhus

Kl. 14.00 Virksomhedsmesse  
 Mød de mange virksomheder på messen og få en snak om muligheder  
 for samarbejde

 Kaffe og kage

Kl. 15.00 ’21st Century Skills - Hvad vil det sige at uddanne til fremtidens arbejdsmarked?’   
 Oplæg ved Ulf Dalvad Berthelsen, mag.art og ph.d., Campusleder ved DPU, Aarhus Universitet. 
 Oplægget giver et kort rids over begrebet 21st Century Skills og et indblik i, hvad det vil sige  
  at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Hvilken betydning får de hårde og bløde kompetencer  
 for fremtidens erhvervsliv? 

Kl. 15.45 Tak for i dag 

GRATIS

>>



I vores arbejde med Åben skole er turen nu kommet til:

Skole-virksomhedssamarbejde

Nogle skoler er godt i gang, og andre er måske i den spæde start.

Derfor vil ULF i Aarhus, i samarbejde med Center for Læring, gerne 
invitere til en dag, hvor du får masser af viden, redskaber og inspirati-
on med hjem.

Dagen vil indeholde oplæg fra både skoleverdenen og erhvervslivet, 
og vi afslutter med en virksomhedsmesse og oplæg om 21st Century 
Skills ved Ulf Dalvad Berthelsen.

Sted 
Navitas, Aarhus Maskinmesterskole og ingeniøruddannelse, 
Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus C. 
Mulighed for betalingsparkering i p-kælderen under Navitas 
Mødested i forhallen

Arrangører 
ULF i Aarhus - Undervisning- og læringsforløb i Aarhus 
Center for Læring, Børn og Unge Aarhus Kommune

Tilmelding senest 
Tirsdag d. 28. november 2017 
Tilmeld dig via dette link: 
https://goo.gl/forms/rjVlU8tOWtMO4RdD2

Pris 
Konferencen er gratis. 
Ved udeblivelse eller afbud efter tilmeldingsfristen opkræves 250 kr.

For yderligere information kontakt
Anne Kleberg på 40226303 eller Sonja Pedersen på 20682101

www.ULFiAARHUS.dk

Konferencens målgruppe:

• Skoleledere
• ULF-ambassadører & læringsvejledere
• Ressourcepersoner fra udskolingsnetværket
• Kontaktpersoner for skole-virksomhedssamarbejde

Mål for dagen:
• Viden om byens erhvervsliv og 21st Century Skills
• Inspiration til samarbejde
• Ideer og redskaber til at tage det første skridt 
• Etablere kontakt til virksomheder

https://goo.gl/forms/rjVlU8tOWtMO4RdD2

