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5. Utveckling av utbildningar och undervisning, bland annat genom att främja kreativa och 
innovativa kompetenser i utbildningar, samt arbeta för att omsätta kunskap till handling 
 
5.1. Verksamhetsmål 
 

 Medvirke til kvalitetsudvikling i voksnes læring undersøgelse af og nye ideer til 
organisering af kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læreprocesser, med 
fokus på bl.a. entreprenørskab, innovation, transnationale kompetencer og 
netværksorganisering. 

 Definere, kortlægge og undersøge miljøernes behov for kompetenceudvikling og særlig 
gode erfaringer med interkulturel pædagogik og arbejde med heterogene grupper i 
forskellige læringsarenaer 

 At sammen med forskernetværket om interkulturel pædagogik definere, præcisere og 
beskrive relevante opgaver for det voksenpædagogiske netværk indenfor temaet innovation, 
læring, entreprenørskab, transnationale kompetencer og interkulturel pædagogik. 

 At samle et delnetværk eller evt. eget netværk til at samle op på arbejde med 
netværksorganiserede efteruddannelser 

 At sammen med forskernetværk og andre aktører afdække behov og interesse for en nordisk 
netværksbaseret praksisnær efteruddannelsesmodel med afsæt i oplevede behov hos 
praktikere for at ændre og udvikle daglig praksis 

 
5.2 Uppföljning 
 
5.2.2 Foreløbig aktivitets og tidsplan for nordisk arbejde med innovation og 

voksenpædagogik 2013 
 

 Arbejdet i det voksenpædagogiske netværk forventes at forløbe over 2 år 2013-2014. 
 Februar – april der samles op på tidligere arbejde med netværksorganiserede 

efterudddannelsestiltag 
 Marts planlægning og gennemførelse af to symposier på forskerkonferencer i Reykjavik 
 April-maj – voksenpædagogisk netværk etableres  
 Maj netværket har møde alene og sammen med ekspertgruppe afklarer og påbegynder 

planlægning af opgave, fx. relevante erfaringer, miljøer, særligt innovative tiltag (1-2 
pr.pr.land) 

 August –september netværksmøde konkret afklaring af arbejdsplan for 2013-2014. 
Fordeling af arbejdsopgaver 

 November-december evt. opfølgningsmøde ”hvor er vi hvor skal vi hen?” 
 
Formidling af NVL aktiviteter i nordens nærområder 

 Evt. oplæg i Skt. Petersborg, samarbejde med det danske kulturinstitut, Baltikum om 
aktivitet i Island 


