
 

 

Program for høring om udskolingen og overgangen til 

erhvervsuddannelserne 
 

- Høring om folkeskolens betydning for at flere elever får motivation og inte resse 

for en erhvervsuddannelse 

 

Onsdag den 25. april 2018 kl. 09:00 – 12:00 i Foredragssalen i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K  

Programmet begynder kl. 09:30, og der er morgenkaffe fra kl. 09:00 – 09:30 

Formålet med høringen er at undersøge, hvilken betydning undervisningen og vejledningen i folkeskolens 

ældste klasser har for elevernes interesse for erhvervsuddannelserne – og hvordan den kan øges. 

Høringens tema ligger i naturlig forlængelse af høringen som Folketingets Undervisningsudvalg afholdte 

den 7. februar om at tiltrække og fastholde elever til erhvervsuddannelserne. Nærværende høring 

undersøger den samme problemstilling, men ud fra en folkeskolevinkel. 

På høringen belyser eksperter problemstillingerne med korte oplæg, hvorefter der er dialog om 

undervisningen i udskolingen, uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelserne.  

Følgende spørgsmål søges besvaret ved høringen og vil være gennemgående for oplæg og debat: 

 Hvordan kan undervisningen og prøverne i folkeskolens ældste klasser gøres mere praksis- og 

anvendelsesorienteret og motiverende for eleverne?  

 Hvordan kan elevernes valg af ungdomsuddannelse bedst kvalificeres og hjælpes på vej? 

 

Program: 

09:30 – 09:40  Velkommen 

- Jeanette Sjøberg, fm. for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening  

- Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

- Jens Jonathan Steen, moderator for høringen, medstifter af CEVEA, debattør, skribent 

m.m. 

 

09:40 – 10:40  Tre korte ekspertoplæg, 15 min. til hver 5 min. spørgsmål efter hver. Eksperterne taler ud fra 

 deres egen ekspertviden og ud fra høringens centrale spørgsmål  

- Louise Klinge, skoleforsker og skolekonsulent: Øget praksis- og anvendelsesorientering i 

udskolingens fag og prøver. Louise Klinge vandt ph.d. cup 2017 med formidling af sit 

forskningsprojekt om lærer-elev-relationer. 



 
- Rie Thomsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet: Vejledningens og karrierelæringens 

betydning for uddannelsesvalget.   

- Noemi Katznelson, centerleder, forskningsleder og professor. Institut for Læring og 

Filosofi Aalborg Universitet: Elevernes motivation i undervisningen og valg af 

ungdomsuddannelse  

 

10:40 – 11.00  En folkeskolelærers refleksioner og bemærkninger til de tre ekspertoplæg  

- Gitte Riishuus, folkeskolelærer med 17 års undervisningserfaring i de ældste klasser.   

 

11.00 – 11:55 En samtale om høringens centrale spørgsmål modereret af Jens Jonathan Steen. Publikum 

inddrages og kan kommentere og stille spørgsmål undervejs. 

   

- Henning Rasmussen, fm. for de kommunale 10.-klasse skoler  

- Claus Hjortdal, fm. for Skolelederforeningen  

- Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  

- Jeanette Sjøberg, fm. Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening  

- Christian Junget Madsen, Skole og Forældre 

 

11:55 – 12:00 Tak for i dag  

 


