INVITATION TIL KONFERENCE
Onsdag den 5. april 2017 kl. 13-16
på KVUC i Stjernesalen, Sankt Petri Passage 1, 1165 København K.

Unge klar til uddannelse og beskæftigelse
Hvad virker, når vi gerne vil have flere udsatte unge klar til ungdomsuddannelserne?
Få inspiration og ny viden til at arbejde med unge på kanten af uddannelsessystemet.

På konferencen kan du høre om både praksisnære erfaringer og forskningsresultater fra projektet UPGRADE. Et
større projekt i Region Hovedstaden der, gennem målrettede og intensive forløb i dansk og matematik, har arbejdet
målrettet for at gøre nogle af de svageste unge klar til fx en
erhvervsuddannelse.
Mød:
•

Stefan Hermann, rektor på Metropol og formand
for regeringens ekspertgruppe om bedre veje til
ungdomsuddannelse.

•

Lars Gaardhøj, formand for Erhvervs- og
Vækstudvalget i Region Hovedstaden.

•

Mette Slottved, forsker og seniorprojektleder hos

De sidste tre år har KVUC stået i spidsen for projektet UPGRADE, hvor unge mellem 18 og 30 år gennem intensive
forløb bliver klædt på til at opfylde adgangskravene til en
erhvervsuddannelse. Projektet er støttet af Region Hovedstaden.
Gennem UPGRADE får de unge både et fagligt og personligt fundament og studiekompetencer til at gennemføre en
erhvervsuddannelse. Forløbene er målrettede og foregår
over 7 eller 14 uger. På konferencen fortæller ledere og
undervisere om økonomi, organisering, ledelse, visitation
samt det faglige indhold og tilgangen til de unge.
Konferencen er for dig, der som leder eller fagperson
arbejder med unge i uddannelsessystemet, UU eller i det
kommunale system.

KORA.
•

Anita Lindquist, vicerektor på KVUC.

•

Praktikere, undervisere og ledere fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning, jobcentre og VUC’er.

Forplejning: På konferencen vil der blive serveret kaffe og
kage. Vi slutter med vin og snacks fra kl. 16.00.
Tilmelding: På kvuc.safeticket.dk senest 22. marts 2017.

UPGRADE er et samarbejde mellem VUC’er, UU og jobcentre i Region Hovedstaden. Gennem intensive forløb får udsatte unge kompetencer til at komme ind på en
erhvervsuddannelse. På 7 eller 14 uger får de unge det nødvendige faglige løft i dansk og matematik samt personlige og studiemæssige kompetencer, der ruster dem
til at gennemføre videre uddannelse. Der er afsluttet 13 forløb med 260 unge på tre uddannelsessteder. UPGRADE er blevet fulgt af forskere fra KORA.
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