Vejlederkonference 2021 - online
Kære alle deltagere til årets Vejlederkonference 2021 – online

Nedenstående er programmet til årets Vejlederkonference 2021 – online.

For at sikre at alle deltagere har fået testet forbindelsen til Vejlederkonferencen, vil der være mulighed for
at være med den 16. september mellem kl. 8.30-9.15. I må meget gerne prøve at logge på fra kl. 8.30.
Såfremt forbindelsen driller, må i meget gerne ringe til 346850 eller 346880.

Her er hvordan teknikken bliver til test og på selve Vejlederkonferencen:
-

Vi kommer til at bruge Teams
Når i logger ind i ”mødet”, vil i deltage uden lyd
I skal stille spørgsmål via chatten
I skal bruge samme link til alle 3 dage
Programmet for dag 3 er fleksibelt, hvor i kan deltage i de oplæg, der er relevante for jer

Program for Vejlederkonference 2021 – online

1. Dag – Centrets info og tilbud

9:00 – 9.45

Velkomst og præsentation af program samt centrets status, af
Centerleder Christine Tønnesen

Pause
10:00 – 10:45

Præsentation af Udviklings- og vejledningsafdelingen, af Leder
af afdelingen Ilse Jensen, Udviklingskonsulent Lone Josefsen
samt Udviklingskonsulent Bonnie Lynge Hansen

Pause
11:00 – 12:00

Præsentation af Studenterrådgivningen og dens tilbud, af
Morten Aarsleff

2. Dag – Vejledningsforskning vs. Politiske visioner og status på uddannelsesområdet

9:00 – 10:45

Præsentation af P.hD. Bo Klindt Poulsen om aktuel forskning
indenfor vejledningsområdet samt historikken bag vejledning

Pause
11:00 – 12:00

Præsentation af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Peter P.
Olsen om politiske visioner og status på uddannelsesområdet

3. Dag – Relevante præsentationer

9:00 – 9.45

Præsentation af Buuti Høyer, om højskoler

Pause
10:00 – 10:45

Præsentation af Janus Chemnitz Kleist & Bolethe Poulsen
Hammeken om brugen af IT-reg

Pause
11:00 – 12:00

Præsentation fra De Grønlandske Huse

I får tilsendt spørgsmål efter vejlederkonferencen, som vi vil bruge som inspiration til den fysiske
vejlederkonference som vil finde sted i uge 4 i Nuuk.
Spørgsmål til ovenstående bedes sendes til chto@aqqut.gl

