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Netværkskonference om strategisk kompetenceudvikling
Netværksgruppen under arbejdspakke 3.2.3 i Silkeborg, vil gerne indbyde jer alle til en
involverende og inspirerende netværkskonference med særligt fokus på strategisk
kompetenceudvikling. Vi inviterer til TID til videndeling og refleksion og prioriterer højt, at
der skal være plads til dialog mellem deltagerne og at de sproglige udfordringer
minimeres. Vi håber at rigtig mange vil tage imod denne mulighed for at mødes og dele
erfaringer om vores kontakt med virksomheder.
Læs mere om arrangementet den 8.-9. september 2011 i linket her.

Nyt MEAmidt-initiativ om virksomhedsopsøgende arbejde
For at styrke den gensidige erfa-/videndeling mellem virksomhedskonsulenter etableres
en ramme, hvor du kan møde andre konsulenter og drøfte dine erfaringer med det
virksomhedsopsøgende og udviklende arbejde. Det er MEAmidt der tager initiativ til
møderækken, som starter den 16. maj. Læs mere på MEAmidts hjemmeside her.

Utbildning i omvärldsanalys!
Inom ramen för SkanKomp aktivitet 3.2.1 erbjuder Westum, i samarbete med Chalmers
Tekniska Högskola, sina medlemmar en utbildning i omvärldsanalys. Meningen är att
omvärldsanalysen ska kunna ligga till grund för deltagarnas eget arbete med strategisk
utbildningsplanering och syftet med utbildningen är att förse deltagarna med kunskap,
metoder och verktyg för att kunna bedriva systematisk omvärldsanalys i den egna
organisationen.
Utbildningen utgörs av fyra tillfällen (lektioner/workshops) under 2011. Efter utbildningen
får deltagarna med sig grundläggande verktyg och metoder för att samla, strukturera,
analysera och kommunicera sin omvärldsanalys samt stödja sin egen organisation i att
möta förändringar i omvärlden.
Arbetsgruppen kring Analys och kartläggning består av Jens Kleverud – Westum, Anders
Grönqvist – Hyltebygdens Lärcentrum, Åsa Holmstrand – Alingsås kommun och Nicklas
Simonsson – Kompetenscentrum Kungsbacka.
Læs mer om programmet her.

Nyt fra følgeforskningsteamet på Aalborg Universitet
AAU´s forskerteam blev i februar 2011 komplementeret af svensk og norsk deltagelse
gennem etablering af samarbejde med Joakim Tranquist og Thore K. Karlsen. Dette
samarbejde gør os i stand til at arbejde kvalificeret og med stor indsigt i alle tre lande.
Forårets arbejde omhandler afdækning og etablering af såkaldt programteori – dvs. vi
observerer og er i dialog for at etablere en forståelse af de virkningsforståelser og kausale
sammenhænge, der gør sig gældende for henholdsvis arbejdet i SkanKomp som helhed
og i de enkelte aktiviteter.
Vi er inddelt i teams, der hver især har til opgave at arbejde med en eller to aktiviteter.
Vores teams har foretaget interview, deltaget i seminarer, konferencer og udvalgte møder,
hvilket vil fortsætte en rum tid endnu. Vi er alle blevet meget vel modtaget og vi forsøger i
arbejdet også at indgå i en proces, der kan styrke jeres arbejde.
I nærmeste fremtid ser vi frem til at deltage i Dansk partnermøde, ’Tovholdermøde’ i
København og på Miljøkonferencen og efterfølgende styregruppemøde i Arendal.

Ny europæisk kortlægning af voksnes uddannelsesveje
Eurydice-rapporten Adults in Formal Education: Policies and Practices in Europe giver et
billede af situationen på voksen- og efteruddannelsesområdet I Europa. Rapporten
fokuserer på hvilke muligheder underkvalificerede voksne har for at opnå formelle
kvalifikationer og den beskriver hvilke politikker og tiltag der anvendes for at få flere
voksne i uddannelse. Eurydice-rapporten dækker alle EU-medlemslande samt Island,
Liechtenstein, Norge og Tyrkiet og ser i alle landene på følgende nøglespørgsmål:
• Hvad er voksnes muligheder for at opgradere deres uddannelseskvalifikationer?
• Hvordan klares udfordringerne med at øge uddannelsesniveauet blandt voksne?
• I hvilket omfang er der tilbud om fleksible læringsprocesser for de voksne, der
vender tilbage til formel uddannelse?
• Hvilke strategier eksisterer der for at tilskynde voksne til at vende tilbage til
videregående uddannelse?
• Hvordan understøttes voksendeltagelse i formel uddannelse og træning
økonomisk?
Rapporten er selvfølgelig et sammendrag af mange landes meget forskellige
uddannelsespolitikker og –praksiser. Af denne årsag er der heller ikke mange entydige
konklusioner i rapporten. Af speciel interesse er det dog, at ”Matthæus-effekten” (”less
qualified adults are less likely to take part in formal education”) synes udbredt i hele EU og
at anvendelsen af fleksible (eller i rapporten ”modular or unit-based”) forløb fremhæves
som et hensigtsmæssigt redskab til at få flere voksne på skolebænken.
Læs eventuelt mere om Eyridice her.
Rapportens vigtigste konklusioner kan læses her (pdf, på engelsk)
Hele rapporten findes her (pdf, på engelsk)

Flere nyheder
Er der noget du gerne vil dele med os andre. Så send nyheden til
Stefan eller Brian – eller del den på med os på facebook.
Vi håber endnu flere vil melde sig på siden og dele nogle af jeres
SkanKomp-oplevelser på siden – til inspiration for hinanden.

Projektøkonomi
Første støtteansøgning – det såkaldte ”1. claim” – bliver ikke helt rettidig pga. påske og
enkelte forsinkelser. Den reviderede tidsplan forudser, at projektets partnere vil modtage
deres støtte for perioden august 2010 til januar 2011 inden udgangen af juni måned.

Hvis du vil annullere dit abonnement på SkanKomps nyhedsbrev, så skal du sende en
mail til: skankomp@ru.rm.dk

