
Deltag i det første længerevarende kompetenceudviklingsforløb om arbejdet  

med afklaring, vurdering og anerkendelse af realkompetencer. Forløbet gennem-

føres i et samarbejde mellem NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence-

vurdering og SCKK, Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling.

Forløbet gennemføres i perioden september, oktober og november 2010 og er 

gratis, da SCKK finansierer de første 2 hold.

Real-
kompetence
Viden og praksis
KValiFiCeRiNg og pRoFeSSioNaliSeRiNg aF aRbejDet meD 

aNeRKeNDelSe aF RealKompeteNCeR



Formål med uddannelsen
•	 	At	kvalificere	og	professionalisere	arbejdet	med	anerkendelse	 

af realkompetencer i alle dets faser
•	 At	kvalificere	arbejdet	i	og	på	tværs	af	uddannelser	og	sektorer
•	 At	udvikle	deltagernes	færdigheder	og	kompetencer

deltagerne vil eFter gennemFørt Forløb have
•	 Begreber	og	viden	om	RKV/IKV
•	 Viden	om	og	forståelse	for	national	og	international	livslang	lærings	strategi
•	 	Kendskab	til	og	forståelse	for	målgrupper	og	deltagerperspektiv	i	IKV/RKV	

processen
•	 	Kendskab	til	og	færdigheder	i	anvendelse	af	forskellige	metoder	og	værktøjer	

til afklaring, dokumentation, vurdering og anerkendelse af realkompetencer
•	 	Viden	om	og	færdigheder	i	forhold	til	arbejdet	med	IKV/RKV	i	egen	institution,	

kvalitetssikring og udvikling 
•	 	Viden	om	og	færdigheder	i	samarbejde	mellem	skoler	og	mellem	skoler	og	

arbejdspladser

målgruppe
•	 Undervisere,	vejledere	og	konsulenter	i	uddannelsesinstitutioner
•	 Undervisere	og	pædagoger	i	forenings-	og	fritidsarbejde
•	 Konsulenter	og	vejledere	i	beskæftigelsesområdet

Form
•	 Fokus	på	samspil	mellem	teori	og	praksis
•	 Deltagernes	erfaringer	inddrages
•	 Deltagerindflydelse	på	indhold	og	tilrettelæggelse
•	 Deltageraktivitet	forventes
•	 Varieret	og	differentieret	undervisning
•	 2-dages	internat	samt	4	enkeltstående	seminardage
•	 Påregn	hjemmearbejde	mellem	seminardagene



program For Forløbet
1.  seminardag (internat): rkV/ikV – en anden vej til kompetenceudvikling
Den uddannelsespolitiske kontekst, lovens rammer og principper, RKV proces-
sens faser og aktører

2. seminardag (internat): Målgrupper og deltagerperspektiv
Voksenliv og karriereudvikling, voksnes læring, motivation og modstand

3. seminardag: planlægningsmodel for arbejdet med realkompetencer
aktører og interessenter i processen, pædagogiske og didaktiske udfordringer, 
vejledning, kommunikation og etik

4. seminardag: Modeller og metoder til afklaring, dokumentation  
og vurdering
CV værktøjer, tests, cases, simulering, samtaler

5. seminardag: den institutionelle forankring
Roller og ansvar, kvalitet og kvalitetssikring, skolekulturer, læringsmiljøer, videns-
former

6. seminardag: Uddannelsessystemet og samarbejdsflader
Uddannelsesområder	og	uddannelsesformer,	samarbejde	på	tværs,	samarbejde	
skole og arbejdsplads



praktiske oplysninger
tid og sted for hold øst
1. og 2. seminardag holdes som internat i odense 
d. 2. og 3. september 2010
3. seminardag i København d. 23. september 2010
4.	seminardag	i	København	d.	7.	oktober	2010
5.	seminardag	i	København	d.	4.	november	2010
6. seminardag i København d. 18. november 2010

tid og sted for hold vest
1. og 2. seminardag holdes som internat i odense 
d. 2. og 3. september 2010
3. seminardag i Århus d. 22. september 2010
4.	seminardag	i	Århus	d.	6.	oktober	2010
5. seminardag i Århus d. 3. november 2010
6.	seminardag	i	Århus	d.	17.	november	2010

pris
Det	er	gratis	at	deltage	på	de	første	2	hold	mod	en	aktiv	
evaluering af forløbet. transport og løn finansieres af del-
tagerne.	Det	begrænsede	antal	pladser	betyder,	at	det	kan	
være nødvendigt at foretage en prioritering. Der ønskes en 
bredt	sammensat	deltagerkreds	således	at	de	forskellige	
uddannelsessytemer	er	repræsenteret.	Efter	de	2	første	
hold vil der være ordinær betaling for forløbet.

tilmelding
Tilmelding	foregår	via	SCKK’s	hjemmeside	www.sckk.dk	og	
den elektroniske tilmelding skal anvendes.
Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2010.

Der vil efterfølgende være mulighed for at den enkelte kan 
få	foretaget	en	realkompetencevurdering	i	forhold	til	et	
modul	på	en	VVU	eller	en	diplomuddannelse.


