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Med den nye gymnasiereform skal hf primært rettes 
mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddan-
nelser som fx finansøkonom eller socialrådgiver. Hf skal 
være professionsorienteret. 
Til sommer begynder de første unge og voksne på et hf, 
hvor undervisningen i matematik og kemi  kobles tæt på 
cases fra arbejdsdagen som fx bioanalytiker eller miljø-
teknolog. Eleverne skal som en del af den ny hf også blive 
klogere på senere uddannelses- og karrierevalg igennem 
praktik- og  projektforløb på videregående uddannelser, i 
virksomheder eller organisationer. 
Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er ken-

detegnet ved, at uddannelserne veksler mellem teori og 
praksis. En vekselvirkning, der nu også bliver en del af 
det nye hf. Derfor er der brug for en  fælles forståelse af 
professionsorienteret faglighed på tværs af ungdoms- og 
videregående uddannelser. 
Hvad betyder det, at en uddannelse er professionsorien-
teret? Hvorfor er det en gevinst for eleverne, og hvilke 
erfaringer er der at bygge videre på, når hf-eleverne skal 
uddannes mere målrettet mod de korte og mellemlange 
videregående uddannelser på professionshøjskoler og 
erhvervsakademier? Det er nogle af de spørgsmål, kon-
ferencen stiller skarpt på.

Mød politikere, eksperter, markante uddannelsesdebattører, under visere og stu-
derende, når Danske Gymnasier, Danske Erhvervs akademier, Danske HF & VUC 
og Danske Professions højskoler  sætter spot på det nye, professionsrettede hf.

KONFERENCE OM DET NYE 
PROFESSIONSRETTEDE HF



DAGENS PROGRAM: DET NYE PROFESSIONSRETTEDE HF

Kl. 09.00 - 09.30: Ankomst og kaffe

Kl. 09.30: Velkomst - Hvorfor skal vi have et professionsorienteret hf?
Annette Lind, undervisningsordfører for Socialdemokratiet  
og Anne-Birgitte Rasmusen, formand for Danske Gymnasier.

Kl. 09.45: Når viden vokser ud af praksis 
Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon, UCSJ,  
Ingo Østergaard, rektor på Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
og Peter Zinckernagel, næstformand for Danske HF & VUC.  

Vi stiller skarpt på, hvorfor praksis er så central en del af erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser, og hvorfor praksiskobling er en styrke for både 
undervisning og forskning. 
Vi sætter fokus på, hvordan erfaringerne fra erhvervsakademierne og professions-
højskolerne kan sættes i spil i det nye hf og den nye type faglighed, der skal udvikles her. 

Kl. 10.15: De unge har brug for praksisorientering
Lars Ulriksen, professor på Københavns Universitet   
og Hanne Shapiro, innovationschef på Teknologisk Institut. 
Vi får to perspektiver på, hvordan de kompetencer, eleverne på hf får ved at arbejde med 
praksisrettet undervisning, og hvordan professionsorienteret faglighed er en gevinst på 
den lange bane - både på de videregående uddannelser og senere på arbejdsmarkedet. 

Kl. 10.45: Pause

Kl. 11:00: Det er ikke noget vi leger! Praksiseksempler fra undervisningen
Undervisere, elever og studerende fortæller om erfaringerne med professions orientering 
i praksis på hf og videregående uddannelser, og hvad det kræver, hvis det skal lykkes.

Kl. 11.45: Afrunding 
v. Anni Matthiesen, undervisningsordfører for Venstre  
og Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Kl. 12.00: Tak for i dag


