
 

 

                                                     MasterClass 
Hvilke kompetencer bliver efterspurgt på arbejdspladsen og  

hvorfor er det så vigtig netop nu at tale om kompetencer og udvikling af uddannelser?  

 
v/Ulf Dalvad Berthelsen og Kit Nørskov Jensen 

Tirsdag d. 10. maj 2022 kl 9.30 - 13.30 

SOSU H, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg 
 

 

 

 

 

 

 

Dagens MasterClass giver et historisk blik på det 21. århundredes kompetencer og retter fokus på, 

hvordan vi meningsfuldt kan arbejde med begreberne i konkrete- og uddannelsesmæssige 

sammenhænge nu og i den nære fremtid.  

 

Trods efterspørgslen på helt konkrete kompetencer som samarbejde, kreativitet, kommunikation, 

kritisk tænkning, it-kompetencer og så videre hos elever, studerende og medarbejdere, er de 21. 

århundredes kompetencer stadig mere generiske end konkrete. Så hvordan får vi omsat disse 

generelle beskrivelser til praksis? Det er noget af det vi vil diskutere i dagens workshop.  

 

Social- og Sundhedsskolen Syd, har uddannet forandringsagenter på deres DigiTech uddannelse 

(SSA uddannelse med digital toning). Her har det 21. århundredes kompetencer været centrum i 

deres uddannelse. Det har betydet, at eleverne har oplevet, at de selv har været didaktiske 

medskabere af undervisningen og at de som færdig uddannet står med en stærk fagidentitet, også 

når de oplever modvind.   
 

Er Social- og Sundhedsskolen i Syd lykkes med den opgave? Det vil vi få svare på når Digi Tech 

elever fortælle deres erfaringer i arbejdet med de 21. århundredes kompetencer. 

 

 



 

 

  

Program 

 

9.30 – 10.00 kaffe, croissant og networking 

 

10.00 – 10.10 Velkomst v/Maj Britt Weidinger, Videnscenterchef, Videnscenter for Velfærdsteknologi  

 

10.10 – 10.40 Det 21. århundrede i et historisk blik v/Ulf Dalvad Berthelsen, Mag.art, ph.d  og lektor 

på Institut for kommunikation og kultur , Århus universitet     

 

10.40 – 11.10   DigiTech uddannelsens indflydelse på social- og sundhedsassistenters kompetencer 

og efterspørgsel efter disse v/Kit Nørskov Jensen, Projektleder, 

videnscenterkoordinator og underviser, Social- og Sundhedsskolen Syd 

 

11.10 – 11.25 PAUSE 

 

11.25 – 12.00 Workshop v/ Ulf Dalvad Berthelsen 

Hvordan får vi omsat de 21. århundredes kompetencer fra generelle beskrivelser til 

brugbare værktøjer i en social- og sundhedsfaglig kontekst?   

 

12.00 – 12.30 Opsamling på dagens workshop 

 

12.30 – 13.30 Frokost og networking 

                         

 

 

Tilmelding via mail videnscenter@sosuh.dk  - senest den 5. maj 2022 
 

 

 

Mange hilsner 

Videnscenter for Velfærdsteknologi 

 

Maj Britt Weidinger, Videnscenterchef 


