
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 uformel læring ? dvs. den læring der finder sted uden 
for det tradit ionelle skolesystem. OCN metoden dokumenterer de 
skjulte kompetencer og sikrer, at de udstedte læringsbeviser er valide.

OCN (Open College Network) opstod i Storbritannien i 1970?erne og har 
eksisteret i Danmark siden 2007. Man arbejder desuden med OCN i 
Sverige, dele af Grønland og på Færøerne. 

OCN Danmark har t il huse i Aarhus og samarbejder med 
STU-organisationer, ungdomsskoler, specialskoler, sikrede 
institut ioner, jobcentre og eksterne udbydere af jobtræning samt 
større virksomheder over hele landet.

Validiteten og kvaliteten af OCN?s arbejde sikres via samarbejdet med 
erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og mange forskellige 
offentlige institut ioner. 

OCN bruger faglige paneler, som er med t il at godkende nye OCN 
programmer. Panelmedlemmerne består af eksperter inden for et 
givent arbejdsområde. 

Netop derfor er de læringsbeviser, som OCN udsteder kvalitetssikrede 
og brugerne af metoden får synliggjort deres ressourcer og får 
samtidig anerkendt og dokumenteret deres sociale og faglige 
færdigheder.



Som underviser har man stor glæde af at arbejde med OCN metoden, 
da den leverer 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.

Maibritt  Gjelstrup Poulsen arbejder som lærer på CSU Slagelse, hvor 
man bruger OCN metoden. Hun fortæller, at de er to lærere på skolen, 
der har afsat t imer hver onsdag t il at arbejde med OCN:

"I de timer laver vi bl.a. OCN forløb klar til vores kolleger, som de har 
ønsket sig til deres undervisning. Vi går også ud og udfører OCN for de af 
vores kolleger, som har brug for det. Det er en god måde at sørge for, at 
alle er med - uanset deres erfaring med OCN.

Vi har morgensamling med alle elever én gang om måneden, hvor vi 
uddeler nogle af de læringsbeviser, der er opnået i løbet af måneden. 
Eleverne oplever at blive fremhævet positivt for det arbejde, de har 
lavet. 

Det giver helt sikkert mening at arbejde med OCN, når man kan se 
stoltheden hos eleverne over at have fået papir på, at de er gode til 
noget."

 

  

Bliv OCN vejleder

For at komme i gang med at 
bruge OCN metoden skal der 
indgås en samarbejdsaftale 
mellem den relevante 
organisation/ institut ion/ 
virksomhed og OCN Danmark. 

Dernæst skal organisationens 
personale uddannes t il at bruge 
OCN metoden og blive OCN 
vejledere.

De uddannede vejledere har 
herefter adgang t il at bruge de 
programmer, der er t ilgængelige 
i OCN?s database.

OCN's programmer

Programmerne favner bredt og 
spænder fra ?Job, Skole og 
Hverdag? over ?Køkken og 
kantine? t il ?Mental robusthed og 
Livsduelighed? og der kommer 
løbende nye programmer t il.

Hvert program består af en 
række bedømmelseskriterier og 
læringsresultater. Sidstnævnte 
er der pt. over 4000 af og der er 
med andre ord noget for en hver 
smag.

OCN tilbyder desuden 
nedskalerede programmer inden 
for folkeskolens dansk og 
matematik fag.

"Vi har ikke ændret  vores 
praksis. Vi har t ilføjet  
OCN t ilden praksis, vi 
allerede har" 

- Mikkel Hansen, STU lærer, Middelfart 



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

- Ayan, medlem af Børne- og Unge- byrådet i Aarhus

Deltageren oplever anerkendelse for sin læring uanset hvor 
omfattende den måtte være. Anerkendelsen og cert if iceringen virker 
motiverende og skaber ejerskab. 

Sidst men ikke mindst er der en stor t ilfredsstillelse i at kunne 
fremvise valide  læringsbeviser.

Aarhus Kommune er blot én af de mange kommuner, der bruger OCN 
metoden i arbejdet med fx unge.

Glæden ved at modtage et OCN bevis kommer klart t il udtryk, når man 
snakker med nogle af de unge fra Ung i Aarhus, der har arbejdet med 
forskellige OCN forløb. 

   

"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 Baggrundsgruppen i Gellerup-Toveshøj
"Jeg bliver stolt af det, jeg 
har arbejdet med"
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