Kjære SKANKOMP- partnere

Realkompetansevurdering i forhold til
utdannelsessystemet
Invitasjon til konferanse i Arendal 20.09 -22.09. 2011
Det vises til tideligere utsendt invitasjon. Her kommer endelig invitasjonsbrev
samt program for konferansen.
Programmet bygger på innspill vi har fått fra deltakerne på workshopen i Arendal
i november 2010 og på drøftinger som lederne av arbeidspakkene hadde i januar
2011 i København.

Bakgrunnen for konferansen
Aktiviteten fokuserer på å kvalifisere utdannelsestilbydere slik at de gi ansatte i
virksomheter og andre som deltar i voksenopplæring en relevant og effektiv
opplæring ved at deres realkompetanse vurderes og at det tilbys tilpasset
(skreddersydd) opplæring ut fra gitt kompetanse og ønskede sluttmål.
Norge har siden 2002 utarbeidet et system hvor en måler den enkeltes
kompetanse i forhold til det ordinære utdannelsessystemet/krav til kompetanse i
læreplanene. Alle voksne i Norge , som ønsker å ta et fagbrev eller gjennomføre
videregående opplæring, har rett til å bli realkompetansevurdert.
Danmark har relativt nylig innført lovregulert realkompetansevurdering, og
Sverige skal innføre ordningen for fullt i 2012. Begge landene har brukt god tid
på forberedelse og utprøving, og de har ut fra dette en meget bred erfaring.
Ved å sette realkompetansevurdering på dagsordenen kan aktørene i prosjektet
og andre lære av hverandre og utveksle erfaringer.

Om konferansen
Arendal kommune inviterer til en konferanse 20. – 22.09. 2011 med tema:
Realkompetansevurdering i forhold til utdannelsessystemet.
Konferansen vil fokusere på
•

Innledende fordrag på nordisk/svensk/dansk/ norsk nivå med fokus på
overblikk og/eller på hva det enkelte land spesielt kan bidra med.

•

Kompetanse om ARK generelt, metodikk og verktøy + praktiske eksempler

•

Workshop – implementering og informasjons spredning.

Målgruppen blir:
- Utdanningsinstitusjonene v/ ledere, lærere, konsulenter, veiledere og
rådgivere
Konferansen legges over 3 dager med oppstart litt sent på ettermiddagen den
20. september slik at tilreisende fra Danmark og Sverige skal få muligheter til å
reise til Arendal på formiddagen.
Vi har fått sentrale personer fra Danmark, Sverige og Norge med høy
kompetanse på fagområdet som innledere
Priser for deltakelse
SKANKOMP – partnere betaler for kost og opphold. Det blir omtrent som følger:
-

Overnatting per natt NOK 1100 (enkeltrom ) NOK 1300 (dobbeltrom) i
enkeltrom inkl morgenmat, . Hotell: http://www.clariontyholmen.no/
Kost : 2 lunsj + 2 middag 20. -22.september kr 1300

Oversikt over samlete priser per person ved overnatting:
Overnatting fra – til
20.09 -22.09

Enkeltrom + kost/per
person
3500 NOK

Arendal kommune betaler alt av foreleser og møtelokaler.

Dobbeltrom + kost7per
person
2600

Påmelding
Gjøres til innen 26.juni for å være sikret hotellrom, og til redusert pris. Link for
påmelding http://vertsbyen.opweb.no/meldpa.php?a=4
Ved senere anmeldelse kan vi ikke garantere hotellrom eller redusert pris.

Hvordan komme til Arendal?
Arendal ligger i fylket Aust-Agder, i regionen Sørlandet, syd i Norge og
ca 260 km syd for Oslo.
Og i hjertet av Sørlandet ligger FN-byen Arendal, en liten by i internasjonal
sammenheng, men med sterk internasjonal karakter. Arendal har i dag 41 000
innbyggere og er fylkeshovedstaden i Aust-Agder.
Byen og landsdelen er i dag kjent for høyteknologisk næringsliv og et rikt kulturog festivalliv gjennom hele året. Det maritime preger byen. Historisk er dette
representert ved seilskutetiden, i dag gjennom fritidsbåtindustri og et rikt ferieog båtliv.
Med fly
‐

Kjevik Lufthavn. Direktefly fra København, Amsterdam, Stavanger og Oslo.
Ligger 63 km fra Arendal, ca 45 minutter med bil. Flybuss krever noe mer
tid, og oftest ett bytte ved Dyreparken.

Med ferge
‐

Fra Hirtshals til Kristiansand med Colorline
Tirsdag 20. september. Avreise fra Hirtshals kl 12.15, seilingstid 3 timer
og 15 minutter
Hjemreise torsdag 22. september fra Kristiansand kl 16.30
Bil eller lokalbuss fra Kristiansand til Arendal (E18 mot Oslo), ca 50
minutter.

‐

Fra Sandefjord til Strømstad med Colorline

Tirsdag 20. september. Avreise fra Strømstad kl 10.00, 13.00, seilingstid
2,5 timer
Hjemreise torsdag 22. September fra Sandefjord kl 16.30 og 19.30

Mulighet til å bli litt lengre eller komme litt før?
Arendal og Sørlandet har et tilbud av severdigheter, utflukts- og turmuligheter,
til lands og til vann. For hjelp til å legge opp passene aktiviteter, ta kontakt med
Turistkontoret på booking@arendal.com, eller gå inn på www.arendal.com eller
www.visitsorlandet.com.

Vi håper å se mange av dere I Arendal 20. – 22. september 2011!
Vennlig hilsen
Marie Tveiten
Arendal kommune

V/ Sørlandet Kunnskapshavn
Eureka kompetanse
Mobil ++ 47 94871677

