
Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL) 
I 1999 modtog den daværende undervisningsminister Margrethe Vestager den prestigefyldte Carl 
Bertelsmann Pris. Danmark fik prisen for at have verdens bedste erhvervsuddannelser, som blev 
udpeget som en model for resten af verden. 

Det blev besluttet, at prisen på ca. 1,2 mio. kr. skulle anvendes til et innovationslegat 
(”Erhvervsskolernes Internationale Innovationslegat, EIIL”). Ministeren supplerede med et beløb fra 
tipsmidlerne, således at de samlede legatmidler var ca. 2,7 mio. kr. 

EIIL skulle give erhvervsuddannelsessystemets aktører mulighed for at hente inspiration og viden hjem 
fra udlandet. To gange årligt kunne der søges om (med)finansiering af aktiviteter som tog sigte på at 
lære af udenlandske erfaringer på erhvervsuddannelsesområdet, f.eks.: 

• Studierejser til udlandet knyttet til konkret forsøgs- og udviklingsarbejde i Danmark  
• Deltagelse i internationale konferencer, seminarer og erfaringsudvekslingsfora  
• Hjemtagning af viden knyttet til væsentlige erhvervspædagogiske udviklingsområder  
• Spredning af viden om "best practices" i udlandet  
• Støtte til finansiering af udenlandske eksperters deltagelse f.eks. i tilknytning til afholdelse af 

konferencer i Danmark  
• Afholdelse af transnationale netværksarrangementer her og i udlandet.  

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) – nu NCE/Metropol – fik til opgave at være 
sekretariat for den bestyrelse, der skulle forvalte legatet. 

EIIL-bestyrelsen 
Bestyrelsens 5 medlemmer var udpeget af undervisningsministeren:  

Fhv. formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser REU)  
Inge Mærkedahl (formand) 
Fhv. direktør Roland Østerlund, Undervisningsministeriet 
Direktør Tim Christensen, Køge Handelsskole 
Fhv. direktør Svend Aage Olsen, EUC Syd 
Afdelingsleder Rasmus Frimodt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen 
Metropol 

Sekretær for bestyrelsen: chefkonsulent Lisbeth Magnussen, Nationalt Center for 
Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen Metropol 

Oversigt over legater 
De første legatportioner blev uddelt i 2001 og i løbet af de følgende ca. 10 år er alle midlerne brugt. I alt 
har ca. 90 projekter modtaget legatstøtte. Et helt centralt kriterium har været formidling af den 
indhentede viden, og de mange projekter og aktiviteter har været dokumenteret i form af artikler, 
hjemmesider, konferencebidrag, film m.m. 

Nedenfor ses en liste over alle projekter, der har modtaget støtte.  

Yderligere info kan fås ved henvendelse til koordinator Julie Kastoft-Christensen, jukc@phmetropol.dk 
 
[August 2015]  
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Liste over EIIL-legater 2001-2011 
 
 
Legatbevillinger 2001 
1. Interkulturel kompetenceudvikling på 

ungdomsuddannelsesområdet - 
inspirationsbesøg på såvel danske som 
udenlandske erhvervsskoler  

 

Skanderborg-Odder Handelsskole  
på vegne af 11 samarbejdende erhvervsskoler 

Rapport: ”Rapport om midler til aktiviteten 
’Interkulturel kompetenceudvikling på ungdoms-
uddannelsesområdet’” (2003) 

De involverede skolers internationaliserings-
program præsenteret på to konferencer i foråret 
2003.  

2. The Lecture in the Changeable Classroom 
– deltagelse i det årlige EGIN 
lærerseminar. 
 
Et transnationalt netværksarrangement 
med deltagelse af undervisere inden for 
Medie- og Kommunikationsuddannelserne 
fra Europa. 

Roskilde Tekniske Skole  
 
Rapport: ”From liveperformer to virtual teacher” 
(2002) 
 
Formidling på EGIN-hjemmeside 
 

3. E-learning i et kreativt læringssystem - 
studietur til Holland og USA.  

 

EUC-Midt 
 
Rapport: ”Studieturen til Holland og USA støttet 
af EIIL-legatet” (2002) 
 
Formidling i skoleintern avis 

4. Nye modeller for virksomhedsinddragelse - 
studietur til Lycée Lazare de Schwendi i 
Colmar, Frankrig.  
 
Studere de franske samarbejdsmodeller 
vedr. skole-virksomhedssamspil. 

FagHøjskolen  
 
Rapport: ”Rapport fra studierejse om nye 
modeller for virksomhedsinddragelse” (2002) 
 
Artikel: "Én på opleveren" i DTL-nyt nr. 2, 2002 

5. Kompetencevurdering i Norge - studietur til 
Voksenopplæringsinstituttet (VOX) og et 
eller flere servicecentre i Akershus 
fylkeskommune. 

Aarhus tekniske Skole 
 
Rapport: ”Rapport om studietur til Norge” (2002) 
 

 2002 
6. På sporet af en metodik for lærere og 

elever til håndtering af videnssamfundets 
kompleksitet (studierejse til USA og 
Norge). 
 
Studere det amerikanske Creative 
Learning Systems (CLS) og undersøge og 
klarlægge mulighederne for at indpasse 
CLS i en dansk erhvervsskoletradition. 

CEU-Kolding  

Rapport: ”Studierejse til USA” (2004) 
 
Formidling på internt inspirationsmøde 
Oplæg om ny vejlederfunktion på CEU-Kolding 
(inspiration fra USA-tur) 
Bidrag til debatbogen ”Samfundsborger – 
medarbejder”, Erhvervsskolernes Forlag 2004 

2 
 



7. Inspiration fra australsk til dansk eud 
(studierejse til Australien og 
resultatformidling). 
 

Faghøjskolen  

Rapport: ”Brief report for study tour” (2003) 

Artiklerne "Ansættelighed - et kompetencebegreb 
for morgendagens arbejdsplads" i DTL&LvA  nr. 
05/2003 og "Kompetencebaseret eud" i DTL&LvA 
nr. 06/2003. 

8. Studietur til The Skills Show i Manchester. 

Indhente inspiration og viden med henblik 
på at etablere et fælles Danmarks-
mesterskab, der sætter fokus på 
erhvervsuddannelserne og forbedrer 
rekrutteringen til dem. 

DK-Skills  

Rapport: ”Studietur til SkillCity for faglige udvalg 
og skoler” (2003) 

 

9. Det modulopbyggede 
erhvervsuddannelsessystem i Holland 
(studietur). 

 

Det faglige Udvalg for 
Engroshandelsuddannelserne 
 
Rapport: ”Det faglige Udvalg for Engroshandels-
uddannelsernes studietur til Holland (2002) 
 
Inspirationsoplæg på møder med skoler og lokale 
uddannelsesudvalg 
Artikel i u-info 2/2002 (Uddannelsesnævnet for 
handels- og kontorområdet - hjemmeside) 

10. Kvalificering af erhvervsskolernes arbejde 
med den personlige uddannelsesplan - 
herunder udvikling af nye, supplerende 
kompetencer for lærere/kontaktlærere 
(studietur til Skotland). 
 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  

Rapport: ”Rapport fra studietur til Skotland” 
(2002) 
 
Artiklerne ”Viser Skotland vejen?” i Handels-
skolen nr. 11, 2002 og ”Erhvervsuddannelse i 
Skotland” i DTL & LvA 02/2003 

11. Studietur til Tyskland i forbindelse med en 
ansøgning til et Leonardo pilotprojekt om 
on-line-learning i erhvervsuddannelserne. 

Vitus Bering, CVU 
 
Rapport: Leonardoansøgning 

12. Hjemtagning af erfaringer med mix-
undervisning ved en studietur til 
Californien.  

 

TietgenSkolen  
 
Kort rapport der sammenfatter studieturens 
hovedresultater og redegør for sammenhængen 
med UVM-støttet projekt om mix-undervisning 
 
Artikel: "Mix-undervisning i Californien" i 
Handelsskolen nr. 12, 2004 

 2003 
13. Studierejse til New York i forbindelse med 

projektet "De mange intelligenser og 
læringsstile i praksis".  

 

EUC Sjælland, Haslev afd.  
 
Rapport: ”Rapport om ’Mange intelligenser og 
læringsstile i praksis’” (2003) 
 
Forslag til kursus for erhvervsskolelærere 
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14. Studierejse til Australien i forbindelse med 
projektet "Læringsmiljø - Tekniske skoler i 
Australien".  

 

TEC, Lyngby afd.  
 
Rapport: ”Studietur til Sydney” (2004)  
 
Artiklerne "Generationskløft i det australske 
uddannelsessystem" og "Yngre generationer 
vælger erhvervsskolen fra" i Erhvervsskole-
læreren nr. 9, 2004 

15. Studierejse til London vedr. "Afklaring af 
realkompetencer i Grundlæggende 
Voksenuddannelse".  

 

TietgenSkolen  
 
Rapport: ”Rapport over GVU-inspirationstur til 
Hammersmith and West London College” (2003) 
 
Formidling i elektronisk database for studie-
vejledere 

16. Deltagelse i ledelsesseminar i Örebro om 
skole-, personale- og ledelsesudvikling på 
teknisk skole.   

Holstebro Tekniske Skole  
 
Rapport: ”Seminar i Örebro, nov. 2003” (2004) 
 
Artiklen "Er der behov for fornyelse af eud?" i 
Magasinet Erhvervsskolen.dk nr. 2, juni 2004. 

17. Studietur til Holland for at studere 
integration i det hollandske uddannelses-
system m.h.p. efterfølgende at implemen-
tere erfaringerne i udviklingen af hg. 

Niels Brock  
 
Rapport: ”Studietur til Holland” (2004) 
 
Artiklen "Integration i de hollandske ungdoms-
uddannelser" i Handelsskolen nr. 3, 2004 
Artikler formidlet internt på skolen. 

18. Deltagelse i kursus og konference (oktober 
2003) i Oslo om norsk realkompetence-
projekt 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  

Rapport: ”"Realkompetanse" Rapport fra 
deltagelse i konference om det norske 
realkompetenceprojekt”  (2004) 

19. Invitation af to amerikanske 
gæsteforelæsere til seminaret: 
Amerikanske billeder af det virtuelle 
læringsrum   

TEC 
 
Rapport: ”Amerikanske billeder af e-learning” 
(2005) 
 
Artiklerne ”Fjernundervisning kommer tættere på 
den enkelte elev”, TEC på tryk nr. 28, 2004 og 
”Teknologi og Kommunikation: Vi har hvad der 
skal til”, TEC på tryk nr. 29, 2004 

20. Studietur til Tyskland, Schweiz og Italien 
for at studere anvendelsen af digital video i 
læring for elever, der har problemer med 
læsning og skrivning 

Skive tekniske skole  
 
Rapport: ”Besøg på skoler og virksomheder i 
Basel og Lüdenscheid” (2004) 
 
Skoleinternt formidling 
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 2004 
21. Studierejse til Estland for at studere den 

estiske eud-reform ved møder med 
relevante netværkspersoner, eud-
institutioner og eud-interessenter. 

TEC, Gladsaxe 
 
Rapport: ”Estisk for begyndere” (2004) 
 
Artiklen "Estisk for begyndere" i Erhvervsskole-
læreren nr. 9, 2004, i Gymnasieskolen nr. 11, 
2005 og i Vejlederen nr. 1, jan. 2005. 

22. Studietur til Canada for at øge graden af 
international virtualitet og integration i IT-
undervisningen på hg og hhx. 

Niels Brock 
 
Rapport: ”Studietur til Canada” (2004) 
 
Artikler til internt medarbejderblad og skolens 
intranet 

23. Rejse til CEDEFOP i Thessaloniki i 
forbindelse med opbygning af en national 
hjemmeside. Som led i DELs arbejde som 
national koordinator i CEDEFOP's TT-
netværk. 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  

Rapport: ”Videnspredning i det nationale TTnet-
netværk” (2005) 

Hjemmeside http://www.ttnet.delud.dk (nu 
nedlagt) 

24. Studierejse til Australien for at hente 
information, viden, observation og 
diskussion med aktører i det australske 
erhvervsuddannelsessystem og 
derigennem kvalificere arbejdet med 
realkompetencevurdering i de danske 
erhvervsuddannelser. 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  

Rapport: ”Rapport fra Australien” (2005) 

25. Midler til afholdelse af en fælles konference 
DEL/Malmö Högskola med fokus på de 
internationale aspekter og internationalise-
ring i læreruddannelse og erhvervsud-
dannelserne. 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  

Rapport: ”Rapport om afholdelse af 
Øresundskonference om det svenske og det 
danske ungdomsuddannelsessystem 
20.4.2004” (2005) 

26. Studierejse til USA m.h.p. at samle viden 
om pædagogiske områder for at kunne 
agere i multikulturelle læringsrum og for 
metodisk at kunne tilrettelægge 
læringen/undervisningen. 

Vestfyns Handelsskole 

Rapport: ”Rapport for studierejsen til USA” (2004) 

Konference udbudt nov. 2004: 'På vej mod 
demokrati i klasseværelset'. 

27. Besøg af to gæstelærere fra Limerick 
University 
 
Engelsklærerseminar og gæstelærerbesøg 
hos hg-engelsklærere 

EUC Nordvestsjælland 

Gæstelærerundervisning og 
engelsklærerseminar (2004) 
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28. Rejse til Omaha, Nebraska. 
Interaktiv læring - på vej mod bedre 
praksis. 

Roskilde Handelsskole 

Rapport: ”Interaktiv læring” (2005) 

Artiklen ”Blackboard i Nebraska” i Handelsskolen 
nr. 7, 2005 
Formidling internt på skolen og indlæg på 
konferencer 

29. Frafaldselev? Nej tag chancen og bliv 
mesterkok. Besøg i England 

EUC Midt 

Rapport: ”Studietur til Margate England” (2006) 

Artikel ”Engelsk stjernekok inspirerede danske 
lærere” i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2006 

30. Studierejse til Storbritannien vedr. 
lærerstandarder 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  

Rapport: FENTO - en standard for 
erhvervsskolelærere og læreruddannelse (2005) 

Fagligt seminar for pædagogiske medarbejdere i 
DEL: ”Læreruddannelse i nationalt og 
internationalt perspektiv” (25.08.05) 

31. Studietur til USA m.h.p.deltagelse i 
SALON-konference. 
 
Udvikling af dekorationsmalerfaget. 

Svendborg Erhvervsskole  

Rapport: ”Udvikling af dekorationsmalerfaget” 
(2005)  
 
Kursusudbud” ”Grundlæggende Trompe L'oeil” d. 
17.-21.10.2005  
Artiklerne "Illusion for fuld skrue" i 'MALEREN', 
medlemsblad for malerforbundet i Danmark nr. 4, 
2006, "Illusioner til alle" i 'MALEREN' nr. 2, 2007 
og "Schyy! - Hør murene kan tale" i Danske 
Malermestres blad "DeFarver", 2007.  

 2005 
32. Indhentning af ny viden til videre 

eksperiment med Skole Baserede 
Virksomheder på Handelsskolens 
Grunduddannelse 

Århus Købmandsskole  
 
Rapport: ”Rapport om Århus Købmandsskoles 
studiebesøg i Californien august 2005” (2006) 

33. Studierejse som praktisk intra- og 
interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet 
for TS/AMU-lærere samt for andre aktører 
inden for Håndværk og Teknik med det 
formål at forebygge frafald på skolerne og 
på læreplads/job på arbejdsmarkedet 

Odense Tekniske Skole 
 
Rapport: ”Studierejsen som praktisk intra- og 
interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet… 
(2008) 
 
Formidling på Undervisningsministeriets FoU-
konference januar 2007 
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34. Oplevelsesøkonomi - en ny vinkel på 
iværksætterkulturen på Køge Handelsskole 

Køge Handelsskole 
 
Artiklen "Oplevelsesøkonomi - indtryk fra 
Orlando" i Handelsskolen nr. 3, 2006. 
Formidling internt på skolen og fremlæggelse af 
resultater i tema-workshop på Undervisnings-
ministeriets FoU-konference i 2006 

35. Studie- og kontaktbesøg i Storbritannien 
med henblik på at få et indblik i 
erhvervsuddannelsessystemet i England 
inden for autouddannelsen 

Odense Tekniske Skole 
 
Rapport: ”AutoVidencenter Fyn på studietur i 
England” (2006) 
 
Artikel ”Inspiration at hente i England” i 
Motormagasinet nr. 41, 2005   

36. Læringsprocesser i håndværk - 
kompetenceudvikling gennem 
træhusbygning  
 
Studierejse til Canada 

Odense Tekniske Skole [Syddansk 
Erhvervsskole] 
 
Rapport: ”Læringsprocesser i håndværk - 
kompetenceudvikling i træhusbyggeri” (2009) 
 
Formidling internt på skole – PP-serie: "Log-
building. En pædagogisk udfordring." (dec. 2008) 
"Mødet med Pat Wolfe", kronik i Fyens 
Stiftstidende d. 16. august 2009 

37. Studierejse til Boston - erfaringer i 
forbindelse med indførelse af e-learning i 
IT-uddannelserne 

TEC 
 
Rapport: ”Besøg på Howard Community College, 
september 2005” (2006) 
Oplæg på seminar om e-læring d. 8. maj 2006 
(Cirius) 

38. Internationalisering af de danske 
erhvervsuddannelser inden for Bygge & 
Anlæg - set gennem en betragtning af de 
nye tyske svendeprøver 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Rapport: ”Internationalisering af de danske 
erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg... 
Rapportering” (2006) 
 
Pjece: ”Inspiration til internationalisering”, nov. 
2005 
Oplæg på DEL-konference for Faglige Udvalg d. 
1.12.05 og på Undervisningsministeriets FoU-
konference januar 2006. 

39. Kontakt - Kompetence - Kvalitet 
Hvordan arbejder frisør- og 
kosmetikerafdelinger på tekniske skoler i 
UK med begrebet CPD - Continuing 
Personal Development 

TEC 
 
Rapport: ”Kontakt, kompetence, kvalitet. En 
rapport over kompetenceudvikling på udvalgte 
engelske erhvervsskoler” (2006) 
 
Artiklerne ”Kontakt – kompetence – kvalitet” i 
fagbladet ’Spejlet’, sept. 2006 og ”Kompetence-
udvikling – og hvad så?” i Erhvervsskolelæreren 
nr. 12, 2006 
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40. Kompetencebaseret eud-undervisning i 
Irland. 
Fordele og ulemper ved det 
kompetencebaserede system 

TEC 
 
Rapport: ”EIIL-støttet rejse til Irland” (2006) 
 
Artikel ”Irske lærlinge veksler mere end danske” i 
Erhvervsskolelæreren nr. 3, 2007 

41. IAEVG Conference 2005: Careers in 
Context: New Challenges and Tasks for 
Guidance and Coulselling.  
 
Konference i Lissabon. Indsamle ny 
vejledningsfaglig viden. 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Rapport: ”EILL-rapport fra deltagelse i IAEVG’s 
verdenskonference 2005” (2006) 
 

42. Internationalisering af de danske 
erhvervsuddannelser inden for metalfag  
Studierejse til Bonn - tyske svendeprøver. 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Rapport: Internationalisering af de danske 
erhvervsuddannelser. Rapportering.” (2006) 
Pjece: ”Inspiration til internationalisering”, nov. 
2005 
[Bevilling i tilknytning til bevilling nr. 39] 

43. International erhvervspædagogisk 
konference, artikler og engelsksproget 
antologi.  
 
Diskutere og formidle aktuelle resultater af 
europæisk forskning indenfor eud 

DPU 
 
Konferencen Divergence and Convergence in 
Education and Work (august 2008). Se online: 
papers m.m. 
Artiklerne "Divergens eller konvergens" i  
Handelsskolen nr. 9, 2006 og "Bliver 
uddannelserne mere ens eller mere forskellige?" i 
Erhvervsskolelæreren nr. 11, 2006 

 2006 
44. Internationalisering af de danske 

erhvervsuddannelser. Nye perspektiver 
gennem ekspertiseudveksling. 
 
Konference - tysk ekspertbesøg i Danmark. 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Konferencen ”international ekspertiseudveksling” 
afholdt på Grundfos Center  01.06.2006  
Pjece: "International ekspertiseudveksling. 
Resultater fra et tysk ekspertbesøg i Danmark", 
nov. 2006. 
Formidling på konferencen "Klædt på til globale 
udfordringer" - DEL-konference for de faglige 
udvalg d. 01.12.06   

45. Indsatser for at fastholde elever i deres 
uddannelse  
 
Besøg på Walker Technology College i 
Newcastle. 

EUC Midt 
 
Rapport: ”Studietur til Newcastle, England, nov. 
2006” (2007) 
 
Artikel: "Walker Technology College; konservativ 
og innovativ på samme tid", 2007 

46. Inspiration fra Australien til de danske 
erhvervsuddannelser  
 
Besøg på udvalgte high schools i 
Queensland, Australien i efteråret 2006. 

EUC Nordvestsjælland 
 
Rapport: ”Rapport fra studietur til Brisbane i 
Australien 6.-15. okt. 2006” (2008) 
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47. PriceBabson - Symposium for 
Entrepreneurship Educators 
 
Besøg på Babson College i Massachuset, 
USA 2006 

Århus Købmandsskole 
 
Rapport: ”Rapport om ophold på Price-Babson” 
(2008) 
Seminar og inspirationsdag 

48. Hollandske erfaringer med at motivere og 
fastholde flygtninge og indvandrere i 
uddannelse 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse og Byggeriets Uddannelser 
 
Rapport: ”Fra "training factory" til "career center" 
Om fastholdelse af eleverne i erhvervsuddan-
nelserne i Holland” (2007)  

49. Integration af elever af anden etnisk 
herkomst i jordbrugsuddannelserne 
 
Studierejse til Irland 

Dalum Uddannelsescenter 
 
Rapport: ”Immigration og integration af borgere af 
anden etnisk herkomst i Irland” (2007) 
 
Indlæg på Jordbrugskonference, juni 2007 

50. Den polske blikkenslager 
 
En undersøgelse af stærke/innovative sider 
i et østeuropæsik eud-system. Besøg på 
tekniske skoler og i byggevirksomheder i 
Polen. 

TEC, Gladsaxe 
 
Rapport: ”Den polske blikkenslager” (2007) 
 
Artikel: ”Den polske blikkenslager”, 'Vejlederen', 
dec. 2007 
Indlæg på VVS-lærerefteruddannelsesseminar 
juni 2007 

51. Global learning - kommunikation, 
samarbejde og kultur  
 
Virtuelt elevsamarbejde mellem 
amerikanske og danske elever med LMS, 
Elluminate og podcasting. Studietur til 
Texas. 

Roskilde Handelsskole 
 
Rapport: ”EIIL-projekt Texas virtuelt samarbejde” 
(2007) 
 

52. Innovations- og udviklingsaktiviteter for 
regionens fødevarevirksomheder  
 
Videnhjemtagning fra England vedr. 
fremtidens mad på sygehuse/institutioner; 
uddannelsesudvikling og lærerkvalificering 
i relation hertil.  
 

Erhvervsskolerne Aars 
 
Rapport: ”Innovations- og udviklingsaktiviteter i 
forhold til kompetenceudvikling. Besøg på Leeds 
Thomas-Danby, forår 2007” (2008) 
 
Artikel: ”Faglærere fra Erhvervsskolerne Aars på 
vellykket studietur til Leeds Thomas Danby”, 
Kost- og Ernæringsforbundets Nyhedsbrev 2008 
Indlæg på to faglærerseminarer, forår 2008. 

53. Kapacitetsopbygning til øgning af antallet 
af elever i praktik i udlandet (EUD)  
 
Studietur til Tyskland og Portugal 

Odense tekniske Skole 
 
Rapport: ”Det globale begynder hjemme – et 
lærestykke i mobilitet” (2007) 
 
Artikel: ”Det globale i det lokale”, OTS 
’Hæfteklammen’, feb. 2007 
Seminaroplæg i samarbejde med Cirius. 
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54. Værktøjer og pædagogiske metoder til 
integration af e-læring i erhvervsuddannel-
serne  
 
Studiebesøg på skotske uddannelses-
institutioner samt netværksmøder 

Erhvervsskolernes netværk for udvikling v/HFI 
(Handelsskolernes Forstander- og Inspektør-
forening) 
 
Rapport: ”Værktøjer og pædagogiske metoder til 
integration af e-læring i eud” (2007) 

 2007 
55. Den tyske autoriserede træneruddannelse 

AEVO - Perspektivering af uddannelsen til 
danske behov 
 
Deltagelse i den tyske træneruddannelse 
(Bonn) 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Rapport: ”Den tyske oplæreruddannelse i praksis 
- observationer gennem personlig deltagelse, 
marts 2007” (2008) 

56. Anvendelse af Low fidelity simulatorer i 
færdsels- trafiksikkerheds- og 
trafikadfærdsundervisning 
 
Studietur til USA 

EUC Vest i samarbejde med Transporterhvervets 
UddannelsesRåd (TUR) 
 
Rapport: ”Afrapportering af projekt om 
anvendelse af Low Fidelity simulatorer…” (2008) 
 
Artikel ”Lastbilsimulatorer i undervisningen af 
chauffører”, 08.02.2008 [TURs hjemmeside – 
ikke længere tilgængelig] 

57. Den attraktive erhvervsuddannelse - 
eksemplet elektriker 
 
Besøg på IBEW NECA m.m. i Chicago 

TEC 
 
Rapport: ”Den attraktive håndværker - eksemplet 
elektriker”, maj 2008. 
 
Artiklen "Praktikophold i udlandet sætter 
uddannelse i perspektiv" i Magasinet 
Erhvervsskolen.dk 3:2008 

58. International Pod-casting og integration af 
digitale medier på HG på Niels Brocks eud  
 
Besøg på to engelske skoler 

Niels Brock  
 
Rapport: ”Afrapportering af projektet international 
podcasting…” (2009) 
 
Oplæg på Undervisningsministeriets FoU-
konference 2008. 

59. Innovativt uddannelsesmiljø - X-stream 
Learning - ny pædagogisk tilgang i 
samspillet mellem skole og virksomhed  
 
Studietur til Friesland College i Holland 
(maj 2007) 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Rapport: ”X-stream Learning. Observationer af 
hollandsk praksis” (2008) 
 
Oplæg på Undervisningsministeriets FoU-
konference 2008. 

60. Mentor - en rolle i konstant udvikling  
 
Studietur til Wales, forår 2008 
 

TEC Frederiksberg 
 
Rapport: ”Mentor - en rolle i udvikling” (2008) 
 
Artiklerne "Elev-mentorer KAN noget andet" 
(Erhvervsskolelæreren nr. 6/2008) og ”Mentora 
yn y dyfodol – mentor i fremtiden” i TEC på tryk 
nr. 65, 2008  
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61. E-læring til den globale praktikplads 
 
Besøg på Western Sydney Institute 
(WSI) Australien, 2008 

Aalborg Handelsskole  
 
Rapport: ”E-læring til den globale praktikplads, 
august 2008” (2008) 
 
Konferenceafholdelse ’Fjernundervisningsmeto-
der og -teknologi i Australien”, 11.08.08 

62. Studierejse til USA i f.m. projektet 
"Succeshistorier - forældre i uddannelse" 

CPH West 
 
Rapport: ”Studierejse til USA i forbindelse med 
projektet ”Succeshistorier – forældre i 
uddannelser”” (2008) 

63. Inspiration til udviklingsprogrammet: 
Innovation og iværksætteri i EUD 
 
Rejse til Massachusett og Boston, okt. 
2007 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse 
 
Rapport: ”Inspiration til udviklingsprogrammet: 
Innovation og iværksætteri i EUD. Rejse til 
Massachusett og Boston, oktober 2007” (2008) 
 
Pjece: ”Internationalt perspektiv på innovation og 
iværksætteri. Udviklingsprogram for innovation og 
iværksætteri i erhvervsuddannelserne” (2008) 

 2008 
64. På sporet af Jan Comenius: EUD i Tjekkiet 

og Slovakiet 
TEC, Gladsaxe 
 
Rapport: ”Rapport for EIIL-aktiviteten ’Rejse til 
Comenius-land’” (2009) 
 
Artiklerne ”Arven efter Comenius. Tre indtryk fra 
en forårstur til Prag”, Vejlederen nr. 5, 2009, 
”Arven efter Comenius – indtryk fra et forår i 
Prag”, TEC på tryk nr. 75, 2009 og ”Arven efter 
Comenius”, danskeerhvervsskoler.dk, august 
2009 (ikke længere tilgængelig) 

65. Den gode hverdagsmad 
 
Hvordan modtages den gode danske 
hverdagsmad af mennesker med anden 
etnisk/kulturel baggrund end dansk. 
Studierejse til verdensudstillingen i 
Zaragoza, Spanien, august 2008 

Kokkeskolen i Nordsjælland 
 
Rapport: ”Den gode hverdagsmad” (2008) 
 
Artikel "Den gode hverdagsmad i 
undervisningen", Køkkenliv nr. 12, 2008. 
 
Indlæg på faglærerseminar jan. 2009 

66. Udvikling af innovative kompetencer 
gennem X-Stream Learning 
 
Inspirationsbesøg i Holland, Friesland 
College, sept. 2008.  

SOSU-Nord 
 
Rapport: ”Studietur til Holland 21.-24. sept. 2008” 
(2008) 
 
Mini-konference: ’Innovativ pædagogik. 
Inspiration fra besøg på Friesland College og 
Hanze Hogeschool Gronningen, Holland’, 
19.11.2008 
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67. Etablering af samarbejde med Aberdeen 
College omkring fastholdelse af elever i 
uddannelse med fokus på elev-elev-støtte 
(tutorer) 
 
Studierejse til Skotland, maj 2008.  

Odense Tekniske Skole/Syddansk Erhvervsskole 
 
Rapport: ”Etablering af samarbejde med 
Aberdeen College…” (2009) 
 
Artikel ”Studietur til Aberdeen College” i 
Hæfteklammen, aug. 2008 

68. Finske "Skillsdemonstrations" - et 
praksiseksempel som bidrag til den danske 
debat om kvaliteten i praktikuddannelserne 
 
Studierejse til Hämeenlinna i Finland, 
oktober 2008  

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  
 
Brochure ”Finske 'skills demonstrations’. 
Bedømmelse af elevers kompetencer i praktik-
perioderne. Erfaringer fra Finland'’ (2009) 

69. Inspiration til nye vurderingskriterier og ny 
vurderingspraksis mht. innovation 
 
Studierejse til Massachusetts, USA, juni 
2008 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  
 
Rapport: ”Tema: Innovation. Rapport fra studie-
tur til USA juni 2008) (2008) 
 
Innovationskonference 21.11.2008 
Oplæg på Undervisningsministeriets FoU-
konference, jan. 2009. 

70. Hvordan etableres en SKOLERADIO-
station?  
 
Research på et amerikansk universitet 

Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse  
 
Rapport: ”LYDUNIVERS - Hvordan etableres en 
SKOLERADIOstation? – Research på et 
amerikansk universitet” (2010) 
Web: http://www.lydunivers.dk/ 

71. Entreprenør-pædagogik og Entreprenør-
kapabilitet 
 
Studiebesøg i Australien 

 

Århus Købmandsskole  
 
Rapport: ”Rapport om Århus Købmandsskoles 
studiebesøg i Melbourne og Hobart. Australien 
2009” (2009) 
 
Artikel ”Enterprising ways to teach and learn” i 
Handelsskolen nr. 3, 2009 og formidling på Århus 
TV, på Youtube og på emu.dk 

 2009 
72. Hvordan får vi de danske SOSU-

uddannelser i konkurrence/World Skills 
 
Inspirations- og udviklingsbesøg ved World 
Skills i Canada, september 2009 

 

SoSu C 
 
Rapport: ”Afrapportering af Hvordan får vi de 
danske SOSU-uddannelser i konkurrence/World 
Skills” (2010) 
 
Oplæg i mange fora, herunder Undervisnings-
ministeriets FoU-konference 2010 
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73. Cooperative Learning 
 
Studietur til Manchester 

Hotel- og Restaurantskolen & Danmarks 
Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 
 
Rapport: ”Skab samspil i undervisningen – med 
Cooperative Learning!” (2009) 
 
Artikel "Skab samspil i undervisningen med 
Cooperative Learning" i Handelsskolen nr. 3, 
2009 

74. Fremme af kulturel forståelse mellem 
erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark 
 
Rejse til Bahrain og Quatar 

EUC Vest 
 
Rapport: ”Fremme af kulturel forståelse mellem 
erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark” 
(2009) 

75. Udvikling af nuværende uddannelser og af 
nye uddannelsestiltag inden for udvalgets 
område 
 
Studietur til USA, Californien 

Uddannelsesnævnet, Det faglige Udvalg for 
Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 
 
Rapport: ”Studietur til Californien – 26.9 til 
3.10.2009” (2009) 
 
Artikel ”Fitness- og eventprogrammer i 
Californien” i ’u-info’, Uddannelsesnævnet 
informerer nr. 4/2009 

76. Netværk for undervisere og elever på 6 
nordiske erhvervsskoler 
 
Researchrejse til Sverige og Norge 

Syddansk Erhvervsskole og Københavns 
Tekniske Skole 
 
Rapport: ”Samarbejde mellem grafiske skoler i 
norden – EGIN.tur til Göteborg og Oslo, okt. 
2009” (2009) 

77. De baltiske tigres erhvervsuddannelser 
 
At undersøge erhvervsuddannelser i 
Letland og Litauen med henblik på 
inspiration til dansk praksis 

TEC Gladsaxe 
 
Rapport: ”De baltiske tigres erhvervsuddannel-
ser” (2010) 
 
Artikel Fra pindsvin til baltiske tigre i "Vejlederen", 
nr. 8, 2010  

78. Studietur til det finske mesterskab: Skills 
Tävlingar - Mästere 9-tävlingar 
 
At få involveret vejledningsindsatsen i det 
første fælles Danmarksmesterskab for 
erhvervsuddannelserne (ultimo januar 
2010). Inspiration fra Finland. 

SkillsDenmark  
c/o Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne 
 
Artiklerne ”Den finske succeshistorie” i Magasinet 
Erhvervsskolen.dk nr. 2, 2010, ”Parat til World 
Skills” i Maleren 2010, ”Danmarks bedste” i 
Vognmaleren 2010 samt artikler i flere fagblad og 
i SkillsDenmarks Nyhedsbrev nr. 1, 2010. 

79. Kompetence og innovativ udvikling af 
malerafdelingen og tilhørende uddannelser 
 
Deltagelse i den internationale dekorations-
malerkonference "Salon" i Versailles – 
Paris’ 

Randers Tekniske Skole 
 
Artiklerne  'Dekorationsmaleri i verdensklasse' i 
Randers Onsdag 24.11.2010 ’Under afvikling…’ i  
Danske Malermestre 06-07 2010 
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80. Social- og sundhedsuddannelse som 
inspiration for projekt i Ghana om 
hjemmepleje af ældre 
 
Formalisere en aftale om praktikudveksling 
med ALLF og give eleverne en mulighed 
for at få dele af deres praktikuddannelse i 
Ghana 

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 
 
Omtale i Jyllandsposten - viden.JP.dk 
’Konger, konflikter og dansk ældrepleje’ 
Omtale i FOA-bladet Fag og Arbejde, december 
2009: ’Assistentelever i Afrikansk praktik’ 
Artikel 'Sosu-elever i tropeheden' og 'Flere 
praktikanter af sted til Ghana' i Midtjyllands Avis, 
15.10.2009. Elektroniske rejsebreve og anden 
skoleintern formidling. Medvirken i DR P1-
program. 

 2010 
81. Deltagelse i British Equine Veterinary 

Association Congress (BEVA kongres)  
 
Hjemtage ny viden inden for 
hesteveterinærsygeplejerskers 
uddannelsesområde 

Organia/HANSENBERG 
 
Rapport: ”Rapport vedr. deltagelse i BEVA 
kongres 2010” (2010) 
 
Resultatformidling på skolens hjemmeside samt 
præsentation for undervisere af (heste)veterinær- 
sygeplejersker i Danmark 

82. Finding Best Practice and creating Next 
Practice in Students TVstation 
 
Studiebesøg hos Northeast Community 
College, Nebraska 

Århus Købmandsskole 
 
Rapport: ”Rapport om Århus Købmandsskoles 
studiebesøg i Chicago, Ill og Norfolk, NE, USA 
2010” (2010) 
 
Videoafrapportering på Youtube (ikke længere 
tilgængelig) 
Radioindslag fra USA:  
https://www.youtube.com/watch?v=v3morLrYAqQ  
Artikel ’On Air - på jagt efter en TV-station’ 

83. Udvikling af innovative kompetencer på 
erhvervsuddannelserne gennem brug af 
LEGO MINDSTORMS: Med særlig fokus 
på de bogligt svage elever 
 
Deltagelse i "Summer LEGO Engineering 
Institute" Boston, USA  

Silkeborg Handelsskole 
 
Rapport: ”Udvikling af innovative kompetencer på 
erhvervsuddannelserne gennem brug af  
LEGO MINDSTORMS” (2011)  

84. Social entrepreneurship i de danske 
erhvervsuddannelser 
 
Studietur til USA 

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) 
(sammen med Sosu Greve, EUC Nordvest-
sjælland og Roskilde Tekniske Skole) 
 
Rapport: ”Studietur New York oktober 2010” 
(2011) 

85. Gullasch, Dracula og EUD 
 
Studierejse til Ungarn og Rumænien 

TEC Gladsaxe 
 
Rapport: ”Rapport for EIIL-aktiviteten Gullasch, 
Dracula og EUD” (2011) 
 
Artikel ’Gullasch, Dracula og EUD” i Vejlederen 
nr. 8, 2011 
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86. Styrkelse af entrepreneurship og 
iværksætteri 
  
Studietur til Canada 

Viden Djurs 
 
Rapport: ”Viden Djurs’ studierejse til Californien” 
(2011) 
 
Artikel ”Viden Djurs samarbejder med Berkeley 
University” i Djurslandsposten 12.07.2011 

87. Bedre fastholdelsesmodeller - omplantning 
af finske modeller og metoder til danske 
forhold 

Skive Tekniske Skole 
 
Rapport: ”Afrapportering af ’Bedre fastholdelses-
modeller….’” (2012) 

88. Den gode og lærende lærer 
 
Studietur til New York/konference-
deltagelse 

EUC Nordvestsjælland 
 
Rapport: ”Den gode og lærende lærer” (2012) 

89. NORDYRK-konference 2012 
 
Formidling fra konferencen 

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) 
og RUC 
 
Artiklerne ”NORDYRK 2012 – Yrkespædagogisk 
konference i Roskilde juni 2012”, ”FoU som 
værktøj til kobling af teori og praksis i den 
erhvervspædagogiske læreruddannelse” og  
”Ny nordisk erhvervsskole findes ikke - kan den 
opfindes?” 

 
 

Publikation 
Der er i august 2015 udgivet en publikation, der belyser betydningen af ’10 år med Bertelsmann’ ved at 
beskrive udvalgte eksempler på aktiviteter, som har modtaget støtte fra EIIL. 

Se publikationen (dansk og tysk udgave) ”Udsyn og perspektiv – om erhvervsuddannelsernes 
internationale innovationslegat” NCE/Metropol 2015 og ”Weitblick und Perspektive – über den 
Internationalen Innovationsfonds der Berufsausbildungen” NCE/Metropol 2015 på 
http://www.phmetropol.dk/publikationer  
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