
         Motivationskrise i ungdomsuddannelserne?

       Kom til konference d. 3. maj og hør spændende resultater fra 
                 midtvejsevalueringen og fire forskningscirkler i 

Preventing Dropout

INVITATION

Dagen byder på diskussioner og alternativ formidling af projektresultater. Forskere, 

vejledere og lærere guider os igennem dagen. Du kommer bl.a. til at høre om:

• Hvordan man kan arbejde målrettet med motivation, klasserumskultur og læring.

• Skabe bedre trivsel og læring gennem fysisk aktivitet i undervisningen.

• Undervise	innovativt	og	varieret,	så	flere	elever	kommer	med.

• Hør	også	hvad	de	unge	selv	synes	er	svært	ved	at	gå	i	skole	og	se	en	lille	film	om,

hvordan fremtidens studievejledning bør se ud.

Hvem: Konferencen er for projektdeltagere fra kl. 9.30 - 15.30 og åben for eksterne 

deltagere efter frokost. 

Hvor og hvornår: D. 3. maj kl. 9.30 - 15.30, Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, 

fem minutters gang fra Malmö Centralstation.

Tilmelding: senest d. 19 april.  Klik her for at tilmelde dig

Spørgsmål kan rettes til: voff@voff.dk eller tlf.: 33 96 40 77.

https://www.preventingdropout.com/kalender-for-preventing_dropout/#1718


09:30: Ankomst og kaffe

10:00: Velkomst v. projektledelsen

10:15: Udfordringer og succeser i Preventing Dropout
Diskussion af vigtige pointer fra midtvejsevalueringen v. Astrid Berg og Sofie Mollerup, Niras.

11.20: Opsamling

11.30: Frokost/lunch

12.15: Visioner for Øresundsregionens udfordringer og potentiale
Hvordan kan vi samarbejde om det bedste potentiale vi har i Øresundsregionen, nemlig de unge?

12.35: Vejledning på de unges præmisser
Et bud på hvordan fremtidens vejledning bør se ud, set fra de unges perspektiv.
v. lektor, ph.d., cirkelleder Rie Thomsen og Helle Merete Nordentoft, Aarhus Universitet og vejledere
fra forskningscirkelen om fremtidens vejledning.

13.10: Inklusion eller eksklusion?
Hvad	er	inklusion	egentlig	og	hvilke	“greb”	kan	man	som	underviser	bruge	for	at	inkludere	flest	mulig	
elever? 
v. lektor, ph.d. Ulla Højmark, Aalborg Universitet og lærere fra forskningscirkelen om
inkluderende undervisning.

13.40: Pause 

14.00: Hvordan kan man arbejde med klasserumskultur, motivation og læring
 i gymnasiet? 
v. lektor, ph.d. Gitte Holten Ingerslev, Aarhus Universitet og lærere fra forskningscirkelen om
klasserumskultur, motivation og læring. 

14.30: Hvordan kan fysisk aktivitet i undervisningen skabe bedre læring?
v. lektor, fil.dr. Michael Londos, Malmö Högskola og lærere fra forskningscirkelen om idræt
og læring.

15.10: Opsamling og diskussion  

15.30: Farvel og tak 
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