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Invitation til SIP kursusdag III 

“Skoleudvikling i praksis” om reform af de gymnasiale uddannelser. 

Undervisningsministeriet åbner nu for tilmelding til tredje SIP kursusdag 
med temaet: Dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i un-
dervisningen. Tilmeldingen er åben frem til d. 5. september 2017.  
 
Dagen vil byde på oplæg og drøftelser om de tre temaer, som kort skitseres 
herunder. Et mere udfoldet program sendes til deltagerne senest en uge før 
kursusdagen. 

 
Målgruppe 
Kursusrækken henvender sig til alle institutioner med gymnasiale  
uddannelser. Institutionerne kan højst tilmelde 3-4 personer til hvert kursus. 
Det anbefales, at deltagerne er centralt placeret i forhold til skolens imple-
mentering af de aktuelle SIP-temaer, samt at der er gengangere mellem SIP-
deltagerne og deltagerne i implementeringsnetværkene. Institutioner, der 
både rummer flere afdelinger og uddannelser, kan tilmelde 2 personer pr. 
adresse.  

 
Tilmelding og praktiske oplysninger 
Kursusdagen udbydes på værtsskoler fem steder i landet. Der kan blive luk-
ket for tilmelding på det enkelte kursussted, hvis deltagerantallet når det 
maksimalt mulige på kursusstedet.  

 

Temaerne: 

Dannelse: Almendannelse og studiekompetence opnås på et fundament af viden 
og kundskaber i fagene og i samspillet mellem fagene. Eleverne skal udvikle deres 
personlige myndighed ved at kunne forholde sig reflekterende, kritisk og ansvarligt 
til deres omverden. Det betones endvidere, at eleverne skal forberedes til medbestem-
melse, medansvar, rettigheder og pligter. Eleverne skal derigennem opnå forudsæt-
ninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  

Fagligt samspil: Fagligt samspil indgår i alle fire gymnasiale uddannelser, men 

i forskellige udformninger. Eleverne skal behandle komplekse problemstillinger i 

både enkelte fag og i det faglige samspil. Flerfaglige forløb skal medvirke til at ud-

vikle og skabe progression i såvel de generelle studiekompetencer som de skriftlige 

kompetencer hos eleverne.  
 
Styrket digitalisering i undervisningen: Eleverne skal opnå digitale 
kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i 
digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig 
kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen 
skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af 
digitale produkter. 
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Formidling på EMU 
På EMU er der en side med materiale, baggrundsoplysninger og formidling 
af relevant information i forbindelse med kursernes faglige ind-
hold. http://www.emu.dk/modul/skoleudvikling-i-praksis 

 

 
Tilmelding og betaling sker via GL-E: 
Prisen for at deltage er 500 kr. pr. deltager. 
Tilmelding er åben fra mandag d. 19. juni - og skal ske senest d. 5. septem-
ber. Tilmelding sker ved at benytte nedenstående link: 
 
http://www.gl.org/GLE/Sider/SIP-kurser-tilmelding.aspx 
 
På siden vælges den kursusdato/sted skolen ønsker at tilmelde sig. Alle skal 
tilmeldes med deres individuelle e-mail, der bruges til kursusbekræftelse og 
kursusinformation. Spørgsmål om tilmelding og fakturering rettes til GL-E 
på gl-e@gl.org eller på tlf. 33290900. 
 
 
På vegne af de gymnasiale læringskonsulenter  
Susanne Torp 
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