
Invitation til første nationale faglærernetværksmøde 
i regi af VFV Øst og VFV Vest
den 29. august 2019 kl. 9.30-15.30

Tilmelding

Tilmelding senest den 20. august 

på følgende link: 

https://bit.ly/2XrN0pk

Hvad kan VR? Hvordan knytter VR sig til elevernes læringsproces? Hvilke VR værktøjer og 
muligheder er der relateret til SOSU og PAU målgruppen? Hvordan implementeres VR helt 
konkret ind i uddannelserne? Disse perspektiver vil vi udfolde, drøfte, videndele omkring og 
få praksis eksempler på.

I et samarbejde mellem VFV Østdanmark og VFV Vestdanmark, 
afholdes det første nationale faglærernetværksmøde, hvor vi 
sammen kan diskutere VR’s mange muligheder og hvordan 
dette udnyttes og udvikles i forbindelse med de forskellige 
uddannelser. 

Grundlæggende handler det om at inddrage VR som støtte 
til elevernes læringsudvikling og oplevelse i så praksisnære 
situationer som muligt. VR er en læringsmetode der kan 
understøtte, transfer fra skolens læringskontekst til praksis. 
VR kan betragtes som et supplement til at påvirke elevernes 
nysgerrighed og motivation, for ny viden og egen uddannelse. 

FAGLÆRER-
NETVÆRKSMØDE

den 29. august 2019 
kl. 9.30-15.30

SOSU Fyn
Athenevænget 4 
5250 Odense SV

Sæt kryds i kalenderen

Hvis der skulle opstå spørgsmål, kan I kontakte 
Adm. Projektkoordinator ØST, Louise Jagd Rosendal på mail: ljr@sosuh.dk
Videnscenterkoordinator VEST, Lone Secher på mail: lose@vfvvest.dk
Find endvidere inspiration omkring VR relateret til SOSU uddannelserne 
på www.videnscenterportalen.dk



9.30 – 10.00  Ankomst, kaffe og Networking
 
10.00 – 10.30  Velkomst og dagen piftes i gang 

v/ Maj Britt Weidinger, Projektleder VFV Østdk og Rene M Larsen, 
Videncenterleder VFV Vestdk

 
10.30 – 11.10  Erfaringer med brug af VR i socialpsykiatrien

Hør om mulighederne, for brug af VR i det pædagogisk arbejde. Det vil 
ske i en levende vekselvirkning mellem erfaringer og viden. Med afsæt 
i Albert ”Skip” Rizzos viden, en af verdens førende forskere indenfor 
brug af klinisk VR, refereres til: eksponeringsterapi, visualiseringer, 
medarbejder-motivation og barrierer for digitale løsninger. 
v/ Torben Koue, tilbudsleder i København Kommunes Socialforvaltning

 
11.10 – 12.00 Workshop 1. runde 

deltagerne deles i to og er med på henholdsvis øst og vest spor – 
formiddag og eftermiddag.
VFV Øst spor: Er du nysgerrig på, hvordan livet med en psykiatrisk 
diagnose er? Opleve forskellige VR scenarier optaget på det socialt-
psykiatriske åbne bosted i Lyngby Taarbæk kommune. 
Vil du møde den ægte borger, der åbner sin dør for dig? Eller vil du 
have indsigt i en borgers liv med diagnosen bipolar eller skitzofrenis 
angst? Du kan også prøve kræfter i et interaktiv scenarie, hvor en 
sengeliggende kvinde, har behov for et nedre toilette. Du opdager 
at hun både har trygsår og svamp – hvad gør du? Og kan du løse 
plejeopgaverne inden for den estimerede tid?
VFV Vest spor: ViVA er en virtuel platform udviklet til uddannelse. 
Oplev og få indsigt i muligheder som fx at give Ella et bad, prøv 
scenariet hvor du oplever en verden som Ella med Alzheimers demens 
eller rejs ind i kroppen og oplev fx hvordan en KOL lunge ser ud 
indefra. Efter deltagelse er du klar til at gå i gang på din egen skole.

Demonstration i brugen af VR i undervisningen af elever på SOSU 
uddannelsen. Her illustreres hvordan VR kan bruges i breifing fasen 
eller som scenariet i en simulations seance. 

12.00 – 12.45    Sandwich og Networking

12.45 – 13.15     VR SOSU Syd, i skolens DIGI-teck kontekst 
VR er med til at forberede eleverne bedst muligt til virkeligheden. VR 
brugeren placeres direkte i en oplevelse og kan interagere, fremfor at 
se det på en 
skærm foran. Fx kan eleverne interagere med levende modeller 
og landskaber, inden for bl.a. emner som fysik, geografi og biologi. 
v/ Mark Arpe Mortensen, SOSU syd

 
13.15 – 13.45     Praksisoplevelser gennem VR, som en del af 

psykiatri undervisningen på SSA-uddannelsen, SOSU STV
Er det muligt gennem anvendelse af  VR- teknologi at forsøge 
at påvirke elevernes motivation for tilegnelse af læring og 
forandringsprocesser? Anne Cathrine dykker et dybere blik 
ned i motivationsfaktorerne og VR’s mange artet muligheder.
v/Anna Cathrine Kjeldsen, SOSU STV

 
13.45 – 14.10     Kaffe og Networking
 
14.10 – 15.10     Workshop 2. runde
                            VFV Øst spor, som 1. runde
                            VFV Vest spor, som 1. runde
 
15.10 – 15.30     Afslutning og evaluering

Temaet for dagen er: 

VR som en del af undervisningen på SOSU skolerne

Program


