
 

Valide læringsbeviser der
tydeliggør læring



Alle kan noget og al læring er
værd at anerkende

Det er kort fortalt hele essensen i OCN Danmarks arbejde.
Vi validerer og dokumenterer læring – både den formelle læring,
der struktureres og tilrettelægges i det traditionelle skolesystem,
og den uformelle læring, der finder sted uden for. 

OCN (Open College Network) opstod i Storbritannien i 1970’erne
og har eksisteret i Danmark siden 2007. Desuden benyttes OCN-
metoden i Sverige, Grønland og på Færøerne. 

OCN Danmark samarbejder med bl.a. STU-organisationer,
ungdomsskoler, fritidsinstitutioner, specialskoler, bosteder,
sikrede institutioner, jobcentre og eksterne udbydere af
jobtræning, frivilligforeninger samt større virksomheder over hele
landet. 

Validiteten og kvaliteten af OCN-programmer sikres af faglige
paneler, der består af eksperter inden for et fagområde. Her
samarbejder OCN Danmark med erhvervslivet, skoler, jobcentre
og mange forskellige offentlige institutioner. 

Netop derfor er de OCN-læringsbeviser, som OCN Danmark
udsteder, kvalitetssikrede. OCN-metoden dokumenterer og
synliggør kompetencer, og giver mulighed for anerkendelse af
både personlige, sociale og faglige kompetencer.

 



Eksempel på et OCN-læringsbevis



OCN Danmarks programmer
OCN-programmerne favner bredt og spænder fra ”Job, Skole og
Hverdag” over ”Dansk” og "E-Sport" til ”Bæredygtighed” og der
udvikles løbende nye OCN-programmer. 

Hvert program består af en række læringsresultater og tilhørende
bedømmelseskriterier. Der er p.t over 11000 læringsresultater, så
der er noget for enhver smag.

Der er desuden mulighed for at kunne tilpasse sit eget OCN-
program på tværs af over 80 eksisterende OCN-programmer.

Bliv OCN-vejleder
For at komme i gang med at bruge OCN-metoden skal der indgås
en samarbejdsaftale mellem organisationen og OCN Danmark. 

Dernæst skal organisationens personale uddannes til at bruge
OCN-metoden og certificeres OCN-vejleder. De uddannede OCN-
vejledere har herefter adgang til at bruge alle OCN-programmer,
der er tilgængelige i OCN’s database.

”Vi har ikke ændret vores
praksis. Vi har tilføjet OCN-
metoden til den praksis, vi
allerede har”

-Mikkel Rasmussen, Viceleder, STU-Middelfart
 



OCN-metoden i praksis
Som OCN-vejleder har man stor glæde af at arbejde med OCN-
metoden, da den giver et klart overblik over, hvad der skal
formidles. Man får dermed et redskab, der strukturerer læringen
og tydeligt viser den læring, der finder sted, skridt for skridt.

Fonden Odamsgårds STU
Gitte Jakobsen og Jens Vognsgaard er begge ansat hos Fonden
Odamsgårds STU ved Hobro som hhv. intern koordinator og
uddannelsesleder. De fortæller hvordan OCN-metoden bliver
tilpasset til den enkelte borger:

"Én elev kan godt være bedre kognitiv end andre, så han/hun kan
godt starte på et højere niveau. Vi kigger på, hvad elevernes
forudsætninger er. Forløbene er fuldstændig lavet til det enkelte elev." 

Birkebo
Susanne Berg Sørensen er direktør på Birkebo ved Sdr. Onsild,
hvor de har brugt OCN-metoden siden 2010. Hun fortæller
hvordan OCN-læringsbeviserne er med til at
forventningsafstemme og kvalitetssikre dokumentationen, samt
give de unge en succesoplevelse, f.eks. i forbindelse med en
praktik:

“OCN-beviserne giver også rigtig god mening, når de skal ud at finde
en praktik, fordi at komme i et køkken, hvad vil det sige? Så kan det
være meget fint at tage et OCN-læringsbevisbevis med og sige, det er
dét her, vi har været igennem, så det er dét I kan forvente. Også for at
den unge får en succesoplevelse og praktikstedet synes det er godt.” 

 



Borgeren oplever anerkendelse for sin læring uanset hvor
omfattende den måtte være. Anerkendelsen virker motiverende
og skaber ejerskab, der også understøtter stor tilfredsstillelse ved
at kunne fremvise valide OCN-læringsbeviser.

Glæden ved at modtage en OCN-læringsbevis kommer klart til
udtryk, når man snakker med nogle af de unge fra Ung i Aarhus,
der har arbejdet med forskellige OCN-forløb.
Aarhus Kommune er blot én af de mange kommuner, der bruger
OCN-metoden i arbejdet med f.eks. unge.
 

”Det gør mig glad at få et 
OCN-bevis, fordi jeg får
anerkendelse for noget jeg har
arbejdet med” 

-Ayan, medlem af Børne- og Ungebyrådet i Aarhus

 



”Man føler sig lidt sej, fordi
man har opnået noget”

-Bader, medlem af Børne- og Ungebyrådet i Aarhus

 
”Det viser, at jeg kan noget”

-Rawan, medlem af Baggrundgruppen i Gellerup-Toveshøj

 



OCN Danmark Aps
Paludan-Müllers Vej 227
8200 Aarhus N

Telefon: 77882000
Mail: adm@ocndanmark.dk

www.ocn-danmark.dk

 


