
                                                                   
                                      

 

 
 
Program for konference om eux: Sådan styrker vi den faglige synergi 
5. november 2019 
9:30 – 15:00 
Innovationsfabrikken,  

Birkemosevej 1, 6000 Kolding   

Auditorium 132 
 

9:30-10-00 Ankomst med morgenmad og kaffe 

10.00-10.15 Velkomst v/Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, STUK 

 

10.15-11.00 Erfaringer fra udviklingsforløbet om faglig synergi v/Danmarks 

Evalueringsinstitut, EVA  

11.00-11.15 Pause  
Deltagerne går til workshops 

11.15 - 12.00 Workshop runde 1 
Deltagerne vælger én af to nedenstående workshops.  

 

Tværfagligt samarbejde og projekter på tekniske og SOSU skoler 
EUC-Sjælland fortæller om deres erfaringer med at styrke det tværfaglige samarbejde i 

forbindelse med udvikling af erhvervsområdet (EO). Efterfølgende fælles 

erfaringsudveksling om udvikling af tværfaglige projekter.  

Målgruppe: Workshoppen er målrettet deltagere fra tekniske og SOSU skoler. 

Lokale: Auditorium 132 

 

Tværfagligt samarbejde og projekter på merkantile skoler  
IBC fortæller om deres erfaringer med samarbejde i forbindelse med udvikling af 

erhvervsområdet (EO). Efterfølgende fælles erfaringsudveksling om udvikling af 

tværfaglige projekter. 

Målgruppe: Workshoppen er målrettet deltagere fra merkantile skoler 

Lokale: Grupperum 151 

 

 

12.00-12.50 Frokost og networking 

12.50-13.15 Erfaringer med og perspektiver på eux v/ ph.d. Thomas Palmelund 

Johansen  
Thomas er uddannet elektriker, har skrevet en ph.d. – afhandling i idehistorie om 

begrebet nyttig viden og er efterfølgende blevet lærer på eux. Thomas vil fortælle om 

sine erfaringer med at skabe faglig synergi på tværs af fag og fagligheder og sine 

perspektiver på eux.  

 



                                                                   
                                      

 

13.15-13.35 Elevperspektiver på eux v/ Sune Svejbæk Lange  
Sune er eux ordfører for Erhvervsskolernes Elevorganisation. Han er selv elev på 

brolæggeruddannelsen med eux-forløb.  

13:35-13:50 Pause med kaffe og kage 
 

13:50 – 14.45 Workshop runde 2 
Deltagerne vælger én af tre nedenstående workshops.  

 

Samarbejde og identitet på SOSU-skoler 
SOSU STV og SOSU Nord fortæller om deres arbejde med at styrke det tværfaglige 

lærersamarbejde og styrke elevernes tilhørsforhold til eux.  

Målgruppe: Workshoppen er målrettet deltagere fra SOSU-skoler.  

Lokale: Grupperum 152 

 

Koordinering af eux set med eux-koordinatorens øjne 
Eux-koordinatorerne fra Skjern Tekniske Skole og Roskilde Tekniske Skole fortæller om 

deres erfaringer med organisering og koordinering af eux-forløbene. Workshoppen 

giver gode råd til organisering af det tværfaglige samarbejde.  

Målgruppe: Workshoppen er primært målrettet deltagere fra tekniske skoler. 

Lokale: Auditorium 132 

 

Visualisering af faglig synergi på merkantile skoler 
Herningsholm fortæller om deres redskab til at visualisere muligheder for faglig synergi.  

EVA præsenterer herefter pointer fra undersøgelserne om elever og virksomheders 

perspektiver på elevers overgang til hovedforløbet.  

Målgruppe: Workshoppen er målrettet deltagere fra merkantile skoler.  

Lokale: Grupperum 151 

 

14.50 – 15.00 Farvel og tak fra EVA og STUK  

Der tages forbehold for ændringer af ovenstående program.  
 


