
Diplomuddannelse i 
Erhvervspædagogik

Opstartsmøde for 
Mercantec-undervisere



Dagsorden

• Velkommen (Mette Selchau)
• Præsentationsrunde samt hvilket modul, man skal i gang med
• Kort præsentation af den pædagogiske strategi og den digitale strategi (Mette Selchau)
• Hvad rører sig pt. på skolen på det pædagogiske område. Hvad er vi som skole optaget 

af, og hvad ønsker vi mere viden om (Kasper Overgaard)
• Opgavebank
• Hver deltager præsenterer det projekt, som de skrev om på sidste modul (med mindre 

det er deres første modul). Her skal de kort omkring (max 5 min. pr. deltager)
• Hvad var problemformuleringen?
• Hvilke teoretikere var man mest omkring i projektet?
• Hvad var konklusionen?
• Gav det nye perspektiver på egen praksis og/eller blev man nysgerrig på nye områder?

• Tid til sparring med hinanden og på hinandens ideer
• Evt.



Pædagogisk strategi





















digitaliseringsstrategi

https://www.mercantec.dk/om-mercantec/om-mercantec/mission-vision-og-
vaerdier/digitaliseringsstrategi



Se en videopræsentation af digitaliseringsstrategien her:

https://www.mercantec.dk/om-mercantec/om-mercantec/mission-vision-og-
vaerdier/digitaliseringsstrategi-0



• Hvordan kan vi skabe variation og elevinvolvering i den online undervisning?
• Hvordan kan vi i højere grad udnytte digitalisering i den formative feedback?
• Hvordan kan vi i højere grad skabe meningsfulde koblinger mellem skole og virksomheder?
• Hvordan kan vi arbejde med en progression i elevernes dannelse gennem uddannelsesforløbet?
• Hvordan kan vi på en meningsfuld integrere arbejdet med digital dannelse i uddannelserne?
• Hvordan kan vi arbejde med bæredygtighed i vores uddannelser?
• Hvordan kan vi arbejde med bæredygtighedsbegrebet, uden at det nødvendigvis handler om klimaaftryk
• Hvordan kan vi arbejde med en digital transformation af uddannelserne, uden at digitalisering bliver et mål i 

sig selv? Hvor er det, at de digitale redskaber udvider mulighederne for elevernes læring, eller kan gøre 
tingene mere effektivt?

• Hvordan kan vi i højere grad arbejde med digitale forløb uden, at det bliver ”tankpasser-pædagogik”? 
• Hvordan kan vi arbejde med læringsmål, således de bliver nærværende og relevante for elever og undervisere 

gennem hele forløbet
• Hvordan kan vi i højere grad arbejde med undervisningsdifferentiering, således det tilgodeser elevernes 

forskelligheder?
• Hvordan kan vi i højere grad tiltrække piger på erhvervsuddannelserne? Eller elever i det hele taget?
• Hvordan kan vi arbejde med at fastholde eleverne i uddannelserne (særligt i alle overgange)?
• Hvordan kan  vi i højere grad arbejde med elev til elev-feedback
• Hvordan kan vi i højere grad arbejde med elevinddragelse? Hvordan kan vi arbejde med elevråd på en god og 

meningsfuld måde?

Eksempler på, hvad er vi som skole gerne vil blive klogere på



Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet 
til at
…
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling, 
karakterdannelse og faglige stolthed,
…

Erhvervsuddannelsens formålsparagraf



https://www.learnspace.dk/course/view.php?id=3900

Opgavebank

https://www.learnspace.dk/course/view.php?id=3900


Præsentation af sidste modul

Hver deltager præsenterer det projekt, som de skrev om på sidste modul (med mindre det 
er deres første modul). Her skal de kort omkring (max 5 min. pr. deltager)

• Hvad var problemformuleringen?
• Hvilke teoretikere var man mest omkring i projektet?
• Hvad var konklusionen?
• Gav det nye perspektiver på egen praksis og/eller blev man nysgerrig på nye områder?



Tid til sparring med hinanden og på hinandens ideer

Sparring med hinanden



• Den videre proces
• Opgavebank
• Møde til januar

• Tak for i dag og held og lykke

Tak for i dag


