FORMAL DOCUMENTS
København den 11. juli 2008
Vedr. følgegruppe for NVRs internationale projekter

Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR er involveret i to store internationale projekter, der
forudsætter en stærk national følgegruppe til sparring og inspiration.
Dette er en første orientering om følgegruppens sammensætning og opgaver, om NVRs aktuelle internationale
projekter og om hvordan følgegruppens arbejde vil blive organiseret.
Følgegruppen
NVR ønsker at etablere ”den internationale følgegruppe” med repræsentanter fra de uddannelsesområder i
Danmark, der er omfattet af lovgivningen om realkompetencevurdering, samt med repræsentation fra
Undervisningsministeriet.
Det er lykkedes at sammensætte følgegruppen på følgende måde:
Kirsten Holmgaard (EUD) fra EUC Midt
Preben Clausen (VUC) fra VUC Århus
Ulla Nistrup (AMU) fra NVR
Steffen Svendsen (Professionshøjskolerne) fra UCVIA
XX ( Erhvervsakademierne) (afventer konkret navn)
Benedikte Maul Andersen fra UVM (endeligt tilsagn ventes)
Mads Justesen fra UVM (endeligt tilsagn ventes)
Endvidere deltager fra NVR centerleder Kirsten Aagaard.
Konsulent Agnethe Nordentoft fra NVR er ansvarlig for den internationale følgegruppes virksomhed.
De aktuelle internationale projekter
NVR er dansk partner i et 3-årigt EU-projekt, Observal, finansieret direkte af kommissionen og dermed med høj
status. Formålet er at etablere et europæisk observatorium vedr. realkompetence og der arbejdes med henblik på at
etablere en permanent platform.
Opgaven for partnerne er at kortlægge og systematisere praksis, policy og forskning vedr. RKV i de respektive lande.
Projektet har en central styringsgruppe, der vil analysere og kritisk sammenholde de nationale data og på den
baggrund komme med forslag til udvikling af best practice.
De centrale aktører på RK-feltet fra de fleste europæiske lande er med i projektet, hvorfor NVR vurderer at udbyttet
ved at engagere sig i dette projekt er stort for Danmark.
For mere baggrundsviden se i kort form vedhæftede brochure eller http://www.eucen.org/projects/OBSERVAL

Endvidere er NVR engageret i ekspertnetværk vedr. validering i NVLs regi. NVL står for nordisk netværk for voksnes
læring, som arbejder tematisk med for eksempel kvalitet, vejledning og arbejdspladslæring. Output fra de enkelte
tematiske netværk varierer, men netop valideringsnetværket har allerede leveret en komparativ udredning
gennemført af svenske forskere og har stået for såvel en række nationale konferencer som en stor international
konference. Også i forhold til NVLs arbejde med realkompetence vil vi gerne have en national følgegruppe, og det
håber jeg I er indforståede med også at påtage jer denne opgave.
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Der er meget gode muligheder for at påvirke netværkets arbejde gennem de nationale følge- eller referencegrupper.
Og dermed vil NVRs internationale følgegruppe få gode muligheder for at sætte et fingeraftryk på hvad NVL skal
fokusere på - og dermed hvordan NVLs ressourcer allokeres, for eksempel til danske forskningsmiljøer.
For mere baggrundsviden se: http://www.nordvux.net/page/573/validering.htm

Følgegruppens opgaver
Den primære opgave for NVRs internationale følgegruppe er at give sparring på indsamling af data i form af tekster,
lovstof og eksempler, der har til formål at give et overblik over policy og praksis vedr. realkompetencevurdering i
Danmark. Der vil også blive tale om sparring og inspiration til at identificere case studies, der kan have international
interesse, samt input om relevante undersøgelser og forskning om RKV.
Endelig kan følgegruppen komme med forslag til især nordiske initiativer på realkompetencefeltet, i form af for
eksempel konferencer, seminarer eller studiebesøg eller iværksættelse af udrednings- og udviklingsprojekter.
Gennem arbejdet i NVRs internationale følgegruppe er der gode muligheder for at skaffe sig et såvel nationalt som
internationalt overblik over hvordan der tænkes og arbejdes med RKV.

Konkret arbejdsplan
I forbindelse med Observal-projektet har jeg allerede i januar afleveret en præsentation af RK-arbejdet i DK. Denne
tekst vedhæftes som fil: New legislation on RPL in DK 2007
Fra projektets fransk/engelsk/hollandske styregruppe er der lagt følgende fremadrettede plan for arbejdet:

DRAFT SCHEDULE for OBSERVAL
Delivery date
30.5.08
31.7.08

31.7.08
December 2008
March 2009
31.7.09
December 2009
March or May 2010
31.7.2010
December 2010

Action to be done or Results to be sent
First national team meeting; List of the NWG members; “Minutes” of the
meeting (1 page)
First results (draft document) to be sent: “Formal documents” and “Case
studies” – Formal documents can be in national language, but will be
summarized in English
Yearly national review (see grid “State of the play”)
Section “Publications”
Yearly national review
“Formal documents” and “Case studies”
Section “Publications”
Yearly national review
“Formal documents” and “Case studies”
Section “Publications”

NVR tillader sig at lade det danske team/ den internationale følgegruppe arbejde på basis af skriftlig høring her i
første omgang. Jeg har udarbejdet de ønskede rapporter med deadline 31.7. Vi ser stort på denne deadline, der ikke
forekommer så relevant under vores himmelstrøg !
Der er tale om i alt 3 rapporter :
•
•
•

Formal documents med en engelsk opsummering
Yearly national review/ landerapport
Case study
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Formålet er at give et billede af « hvor langt vi er i Danmark ». Som I kan se af planen herover, vil proceduren skulle
gentages både i 2009 og 2010, hvor I så får mulighed for at være med til at udvælge cases.
Sidst på året skal vi producere en oversigt over danske publikationer om RKV. Dette kan også gøres på grundlag af
jeres skriftlige input, som NVR sammenfatter.
Observal-styregruppen har udarbejdet forslag til strukturering af både den årlige landebeskrivelse og for casebeskrivelsen. Jeg stort set har fulgt disse « grids » og tror vi omfangsmæssigt rammer nogenlunde. De foreslåede
« grids » er stadig synlige i den udgave af rapporterne I hermed får til kommentarer. Casen ER allerede valgt fra GVU.
Den bliver færdiggjort efter ferien med hjælp fra Ulla Nistrup, men I får den ufærdige verion med til orientering.
Deadline for skriftlige kommentarer : 22. august 2008
Jeg forslår at alle får alt fra alle, sådan at vi kan holde et højt gensidigt informationsniveau via mails og post, men jeg
vil meget gerne have at vi plotter et rigtigt møde ind i kalenderen først på året 2009 i forbindelse med udarbejdelsen
af Yearly national review. Jeg kommer med en dato efter sommerferien.
Selvom vi ikke har mødt hianden som gruppe, håber jeg vi kan finde en uformel og bramfri arbejdsform, der gør
samarbejdet smidigt og givende.
Jeg glæder mig meget til samrabejdet i NVRs « int.flg.gr. » og er glad for at I har givet tilsagn om at være med!
Med venlig hilsen
Nethe

Agnethe Nordentoft
Konsulent
Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger
E -mail : an@dfs.dk
Telefon : +45 33 15 14 66
Mobil : +45 28 12 39 59
Web: www.nvr.nu
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