
Læringsmiljø og voksenundervisning
Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring

24.–26. oktober 2013
Haderslev, Danmark

Nordisk Netværk
for formel voksenuddannelse

indbyder til konference om 



Program

14:00 – 14:20  Velkomst v/ Nordisk Netværk for formel Voksenlæring

14:20 – 15:20 Arkitektur og læring – Hvordan kan arkitekturen understøtte forskellige 
   læringssituationer. Arkitekt Martin Roald Schrøder Poulsen, SMAK, Århus

15:20 – 16:00  Kaffepause

16:00 – 17:45  Strindberg Lighthouse – ideer og tanker bag den nye bygning
   Hans Jørgen Hansen, direktør VUC Sønderjylland

17:45 - 18:10  Pause

18:10 - 19:00  Guidet rundvisning i den nye bygning 

19:15 -   Middag på Lighthouse 

9:00 – 9:30   Godmorgen Norden

9:30 – 11:30  Etikk og pedagogikk. Filosof Salvör Nordal, Island (sprog engelsk) 

12:00 – 13:00  Læring og motivation – hvordan påvirkes vi af omgivelserne? 
   Hjerneforsker Peter Lund Madsen 

13:00   Sandwich 

13.30 - 19.00  Kulturelt arrangement - ekskursion til Flensburg eller Rømø. 
   Du kan læse mere om de to steder sidst i programmet.
 
20:00   Middag på Restaurant Atapaz, Slotsgade, Haderslev

Torsdag 24. oktober 2013

Fredag 25. oktober 2013

Konferencen finder sted på VUC Sønderjyllands helt nye domicil på havnen i Haderslev. Byggeri-
et er i fuld gang, men man kan se, hvordan det kommer til at se ud på denne visualiseringsfilm.

www.youtube.com/watch?v=fr8kjhO_ZCE


9:00–9:10   Godmorgen - Introduktion til dagens program

9:10-9:25   Nordisk netværk for voksenlæring

9:25-11:45   Karusseltur; en række af små oplæg som alle deltagerne kommer igennem  
   på skift:
   1. Arkitektur og læring. Hvilke overvejelser gør man sig, når der bygges nyt? 
   2. GODS – en ny pædagogik – en ny måde at tænke voksenundervisning.
   3. pause
   4. 1:1 koncept én bærbar til alle – fuld integration af it i undervisningen. 
   5. VUC min arbejdsplads (den lektieinkluderende skole).

11:45–12:00  Afslutning, sandwiches og afrejse

Lørdag 26. oktober 2013

Tilmelding
Tilmedling til arrangementet kan ske på 
følgende link:

Klik her for at komme til 
tilmeldingsformularen

https://docs.google.com/a/mitvuc.dk/spreadsheet/viewform?formkey=dC1BSnp5eH
pBRXUzXzdheUVyVThzVmc6MQ

Pris
Konferencepris:
 
300 euro.

Prisen er inklusiv frokost og aftensmad.  

Prisen omfatter ikke overnatning og 
transport til og fra Haderslev.

 
 
 
 
 

 
Välkommen till konferensen 

TÄNK OM... 
INNOVATION OCH 

NYTÄNKANDE INOM 
VUXENUTBILDNINGEN 

I NORDEN 
 

Helsingfors (Helsinki), Finland  
15-17 september 2011  

 

 
Arrangörer: Nordiskt Nätverk för formell vuxenutbildning 

      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisk information 

https://docs.google.com/a/mitvuc.dk/spreadsheet/viewform?formkey=dC1BSnp5eHpBRXUzXzdheUVyVThzVmc6MQ
https://docs.google.com/a/mitvuc.dk/spreadsheet/viewform?formkey=dC1BSnp5eHpBRXUzXzdheUVyVThzVmc6MQ


1) Fly til Billund – mulighed for afhentning i Billund lufthavn (VUC bus) eller alternativt 
offentlige transportmuligheder (bus) fra Billund til Haderslev
2) Fly til København. Tog fra København til Vojens – bus/taxi fra Vojens til Haderslev (13 km)
3) Fly til Hamburg – Tog fra Hamburg til Vojens – bus/taxi fra Vojens til Haderslev (13 km)

Deltagerne sørger selv for bestilling og afregning af transport til og fra Haderslev.

Haderslev Vandrerhjem
Erlevvej 34, 6100 Haderslev
Tlf.: +45 7452 1347 - Fax: +45 7452 1364
haderslev@danhostel.dk
www.danhostel-haderslev.dk

2 overnatninger inkl. sengelinned, håndklæder og morgenmad
1 person i værelse  kr. 835,-
1 person i hytte  kr. 1.585, -

2 personer i værelse kr. 615,-
2 personer i hytte  kr. 895, -

3 personer i værelse kr. 520,-
3 personer i hytte  kr. 675, -

Harmonien
33 værelser
Gåskærgade 19  
6100 Haderslev
Telefon: +45 7452 3720
www.hotel-harmonien.dk

Dobbeltværelse 900,- kr. pr. nat for 2 personer - inkl. morgenmad 
Enkeltværelse 750,- kr. pr. nat inkl. morgenmad 

Hotel Norden
68 værelser
Storegade 55
6100 Haderslev
Telefon: +45 7452 4030
www.hotel-norden.dk

Dobbeltværelse  996,- kr. pr. nat for 2 personer - inkl. morgenmad 
Enkeltværelse 756, - kr. pr. nat  - inkl. morgenmad 

Overnatning i Haderslev

Transport til Haderslev



Rømø

Med sine brede strande og panoramiske 
udsigter er Rømø og Vadehavet et af de flot-
teste steder i Danmark.

Som en del af ekskursionen kan deltagerme 
komme ud og se marsklandet, det flotte dyre-
liv samt en tur på stranden, dér hvor Nordsøen 
møder Danmark.

Senere krydser vi den dansk-tyske grænse, 
hvor der vil være mulighed for shopping. 

Flensburg
Flensburg er en gammel tidligere dansk by og i 
dag den største by i det historiske Schlesvig.

Flensburg har en utrolig flot gågade med 
nyrenoverede facader og et livligt gademiljø.

Ud over gågaden og de historiske huse byder 
Flensburg på et smukt havnemiljø og hyggelige 
cafeer, hvor vi blandt andet kan smage på den 
tyske øl.


