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SUB 
UNIVERSITY 
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   ___________________________ 

___________________________ 
Tid og sted 

Konference: tirsdag d. 30. januar, 2018, kl. 10.30-16.00.  

Netværkssession: kl. 16.00-17.00 over en forfriskning, med 

mulighed for at blive og netværke.  

Stakladen – Ricard Mortensen-stuen 

Frederik Nielsens Vej 2, Bygning 1422 

Aarhus Universitet  

8000 Aarhus C     

 

Tilmelding  

Deltagelse er inkl. frokost m.v. og er gratis.  

 

Tilmeld dig her:  

http://webforms.au.dk?form=1741  

 

Max. 80 pladser efter først-til-mølle. 

Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 23. januar. 

Afbud senest: torsdag d. 25. januar. 

Der opkræves et ’no show’ gebyr på kl. 500,- hvis en 

deltager udebliver fra konferencen uden at melde afbud. 

Du må dog gerne overdrage din plads til en anden.  

Arrangør  

Projekt SubUniversity 

 

www.au.dk/subuniversity/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRSDAG 30. JANUAR 2018 
AARHUS UNIVERSITET INVITERER TIL MINIKONFERENCEN 

 

”MENTORFORLØB SOM BROBYGNING”  

Konferencen kigger nærmere på, hvordan mentorordninger kan bruges som brobygning i forskellige 

overgangssituationer, f.eks. overgangen fra gymnasieelev til studerende eller fra ny studerende til en 

studerende, som føler sig hjemme på studiet. Vi inviterer til at diskutere erfaringer, fordele, udfordringer og 

fremtidens muligheder med afsæt i oplæg og deltagerinddragende workshops. 

 Hvad er en god mentorordning og hvordan kan den bruges som brobygning?  

 Hvilke muligheder og udbytte findes i en mentorordning? 

 Hvilke kompetencer skal en mentor besidde?  

 Hvordan understøttes unges karrierelæring?  

Konferencen tager afsæt i mentorprojektet SubUniversity og henvender sig til alle med interesse for 

mentorordninger.   

 

 

Program  

 10.30 – 11.00   Registrering og kaffe/te  

 11.00 – 11.15   Velkomst v/ Berit Eika, prorektor, AU 

 11.15 – 12.00   ”The effectiveness of study coaching 

during the first year of higher education” v/ Veerle 

Vanoverberghe, Artevelde University College, 

Ghent, Belgien 

 12.10 – 12.45   ”Karrierelæring som grundlag for 

overgange” v/Randi Skovhus, VIA University 

College, Aarhus 

 12.45 – 13.00   En mentor deler ud af sine erfaringer 

 13.00 – 13.15   Optakt til workshops 

 13.15 – 14.00    Frokost 

 14.00 – 15.00   Vælg én af tre forskellige workshops: 

W1: ”Mentorordninger – vælg den rigtige model” 

v/Søren Poulsen og Andreas B Olsen, Inst. for 

Datalogi, AU 

W2: ”Bring dine mentorkompetencer i spil” 

v/Nikoline O. Christensen, Administrationscenter 

Aarhus BSS, AU 

W3: ”Karrierelæring i egen praksis” v/Randi 

Skovhus, VIA University College, AU 

 15.00 – 15.15   Kaffepause 

 15.15 – 16.00   Opsamling på dagens workshops  

 16.00                Tak for i dag 

 

 16.00 – 17.00    Netværkssession over en forfriskning 

http://webforms.au.dk/?form=1741
http://www.au.dk/subuniversity/


 ___________________________ 
 

 

BIOGRAFIER 
___________________________ 

 

Veerle Vanovergerghe 

Veerle has been working at the Artevelde University College (Ghent) for fifteen years, focusing on research 

about study coaching, academic integration and the transition from secondary to higher education. She 

supports a team of study coaches, who monitor study progress and provide academic support by fostering 

study skills, reflection skills, study motivation and study commitment.  Veerle Vanoverberghe has a Masters 

degree in Psychology (1998) and a teaching degree (2000). 

 
Randi Skovhus 

Randi, ph.d., er lektor ved VIA, Efter- og videreuddannelse. Her arbejder hun med forsknings- og 

udviklingsarbejde i tilknytning til Center for Livslang Læring, særligt omkring uddannelses-, erhvervs- og 

karrierevejledning i folkeskole og uddannelser. Med sin ph.d. afhandling undersøger hun bl.a. karrierelæring for 

unge set i lyset af social retfærdighed.  

 

Søren Poulsen 

Søren er uddannelseskoordinator på Institut for Datalogi og arbejder med uddannelsesudvikling på 

uddannelsen i IT Produktudvikling, samt er ansvarlig for Instituttets outreach aktiviteter bl.a. som koordinator for 

instituttets gymnasiesamarbejde. 

Andreas Birch Christensen 

Andreas er studiemiljøkoordinator på Institut for Datalogi hvor han primær arbejder med at sikre optimale 

rammer for instituttets omkring 700 studerende på uddannelserne i Datalogi og IT Produktudvikling. Andreas er 

desuden koordinator for mentorordningen, og er involveret i både udvikling, drift og evaluering af denne. 

Nikoline Ohnemus Christensen 

Nikoline er uddannet cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation. Hun arbejder til dagligt som studie – og 

trivselsvejleder på Aarhus BSS, hvor hun vejleder både nuværende og potentielle studerende. Nikoline har 

siddet med i projektgruppen for SubUniversity siden 2016 og har stor erfaring med at arbejde med mentorerne 

i projektet. 

 

WORKSHOPS 
___________________________ 

 

Workshop 1: ”Mentorordninger – vælg den rigtige model”. Workshoppen tager afsæt i set-up og erfaringer fra 

mentorordningen på Institut for Datalogi, AU. Vi vil arbejde med behov, forventningsafstemning, indhold og 

format på nye og eksisterende mentorordninger.  

 

Workshop 2: ”Bring dine mentorkompetencer i spil”. Denne workshop faciliteres af en erfaren vejleder, der 

udfordrer mentorer på deres kompetencer. Deltagerne inddrages som reflekterende team og vil med vejleder 

og mentorer blive skarpere på de kompetencer en mentor bør kunne bringe i spil. 

 

Workshop 3: ”Karrierelæring i egen praksis”. Workshopdeltagerne vil her, i grupper, drøfte perspektiver på 

karrierelæring, hvordan deltagerne kan udvikle egen praksis og understøtte unges karrierelæring. 


