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Tilmelding
Alle kurser er åbne for alle, med mindre andet er anført ved det 
enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår under det 
enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen overskredet, så forhør dig 
hos kursussekretæren (er oplyst på de enkelte kursussider) eller 
via mail til gl-e@gl.org – om der er flere pladser. 

Tilmelding sker via kursussystemet ved at klikke på tilmel-
dingsfeltet under de enkelte kurser. Man bliver spurgt, om man 
er medlem. Medlemmer logger sig på med cpr.nr./medlemsnr. og 
en adgangskode, der første gang er de sidste 4 cifre i cpr.nr. Når 
man er logget ind, anvender systemet de oplysninger, der er regi-
streret i medlemssystemet. Ikke-medlemmer skal indtaste navn, 
adresse og e-mail for at komme videre. Hvis du har problemer 
med at logge dig på, så kontakt GL’s servicecenter via mail til 
service@gl.org eller på tlf. 33290900. 

Bemærk 1) din tilmelding er først accepteret, når du har 
modtaget en bekræftelse på din deltagelse fra GL-E. 2) den 
e-mailadresse, du oplyser ved kursustilmelding, skal være i brug, 
da al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E foregår 
via mail. Det er den tilmeldtes eget ansvar at give GL-E besked 
om ny mailadresse. Ændringen skal ske direkte til kursussekre-
tæren, som du finder på kursussiden; det er ikke tilstrækkeligt 
at opdatere dine oplysninger under Mit GL på hjemme siden, da 
oplysningerne ikke overføres til GL-E-kurserne.

Afmelding
Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil udløbet af tilmeldingsfri-
sten. Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50% 
af kursusprisen. For internatkurser dog 75%. Sker afmeldingen 
senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. 
Dette gælder også i tilfælde af sygdom m.m. Denne afmeldings-
betaling dækker GL-E’s udgift til kursusstederne. Det vil dog altid 
være muligt uden omkostning at sende en kollega i stedet, hvis 
den tilmeldte er forhindret. 

Afmelding skal ske pr. mail til kursussekretæren, alternativt via 
mail til gl-e@gl.org. Deltager en anden end den tilmeldte, skal 
dette ligeledes meddeles GL-E. 

Overtegning/aflysning/ændringer
Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldin-
ger kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom eller lignende 
kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde 
oplysninger om f.eks. forlængede tilmeldingsfrister eller evt. 
aflysninger på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som til-
meldt vil du få besked direkte via mail.

Betaling
Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages 
fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, eller den 
betaler der er registreret på tilmeldingen. De anførte priser er 
inkl. evt. moms. Kursusafgiften skal som udgangspunkt være 
betalt forud for kurset og senest på den forfaldsdato, der står på 
fakturaen, normalt 15 dage forud for kursusdatoen. Kursusafgif-
ten dækker normalt fuld forplejning.

Ikke-fastansatte medlemmer
Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning 
af kursusafgiften via GL’s efteruddannelsespulje. Der kan søges 
om tilskud på op til 6.000 kr. pr. år pr. person. Se nærmere på 
GL’s hjemmeside www.gl.org under Medlem/Medlemstil bud/
Tilskud til efteruddannelse.

Kontakt til GL-E
Se kontaktoplysninger på katalogets bagside.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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GL-E, Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse, præsenterer med 
dette kursuskatalog et professionelt og bredt sammensat kursustilbud til lærere 
og ledere i gymnasiesektoren: Stx, hf, hhx, htx, eux og studenterkurser.

GL-E har sammen med vore samarbejdspartnere søgt at 
udforme et kursustilbud, så både udbudte kurser og skolebase-
rede kurser dækker behovet for lærernes kompetenceudvikling. 
Se under afsnittet Skolebaserede kurser, hvordan GL-E og IKV 
– Syddansk Universitet kan understøtte den lokale skoleudvikling 
ved særligt tilrettelagte kurser afholdt på egen skole. De fleste 
af katalogets kurser kan også tilrettelægges skolebaseret.

Alle kurser i kataloget kan du finde på GL-E’s hjemmeside: 
www.gl.org/GLE. Her kan du også se nyheder med andre rele-
vante konferencer og kurser. 

GL-E og ministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet 
(STUK) har netop indgået en aftale, der betyder, at EMU’ens kur-
suskatalog fremover drives af GL-E. EMU’ens omtale af efterud-
dannelse til den gymnasiale sektor vil alene bestå af en visning 
af de kurser, der er lagt ind i GL-E’s kursussystem. Kurser til den 
gymnasiale sektor bliver dermed formidlet samlet ét sted. 

Hvis man ønsker omtale i GL-E’s elektroniske kursussystem 
og evt. i det trykte katalog, fremgår vilkårene af www.gl.org/
GLE/omGLE/Sider/Annoncering-GL-E.aspx

Vilkårene for annoncering af de faglige foreningers kurser hos 
GL-E er uændrede.

GL-E anvender et kursusadministrativt system, der er indlej-
ret i GL’s hjemmeside, og som kan ses direkte på www.gl.org/

GLE. Når du skal søge et kursus på GL-E’s hjemmeside, kan du 
blot skrive en del af kursustitlen i søgefeltet midt på siden. Ken-
der du ikke kursustitlen, kan du bruge menulinjen øverst eller til 
venstre på siden, eller søge i rullemenuerne midt på siden for at 
afgrænse de kurser, der vises i listen nedenfor.

Ud over de kurser GL-E selv udbyder, og de kurser vi laver 
sammen med IKV – Syddansk Universitet, omfatter kataloget de 
kurser, som de faglige foreninger udbyder under afsnittet Kurser i 
fagene.

Alle henvendelser om de faglige foreningers kurser skal ske 
til den pågældende forening. Se kontaktperson under det enkelte 
kursus. Yderligere oplysninger kan ses på www.gl.org/GLE/fag

GL tilbyder medlemmerne at deltage i ét GL-E-kursus pr. 
skole år mod alene at betale et mindre deltagergebyr. Tilbud-
det gælder kun de kurser, der er anført under ’Medlemstilbud’. 
GL dækker oplægsholder og lokaler, men ikke tidsforbrug eller 
transport i forbindelse med disse kurser. I denne kategori er der 
kurser, der retter sig mod personlig udvikling i bred forstand, 
kurser der fremmer karrieremuligheder, og kurser som hjælper 
medlemmet til at trives bedre i det nuværende job.

GL-E’S KURSUSKATALOG 2016/2017
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KURSUSKALENDER

August 2016
ENGELSK  Less Is More – Grammatikkursus, Silkeborg, 12.8 ............................................................................................. 38
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Master i gymnasiepædagogik (MIG), 1. modul, 22-23.8 ................................................................................... 29
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Feedback og feedforward, nyhed, Ebberup, 25-26.8 .........................................................................................22

  

September 2016
PSYKOLOGI  Procespsykologi som metode i undervisningen, Middelfart, 5.9 ................................................................. 46
ENGELSK  In Yer Face and Beyond, Nykøbing Mors, 7.9......................................................................................................... 38
KLASSISKE FAG  Haldkursus, 9-10.9 .......................................................................................................................................................... 43
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Elevsamtaler, mentoring og ungdomscoaching, 1. modul, Vejle, 12-13.9 ................................................ 23
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 15.9 ....................................................................................................... 43
ENGELSK  In Yer Face and Beyond, Køge, 20.9 ......................................................................................................................... 38
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Respons og skriftlighed, Horsens, 22.9 .................................................................................................................. 25
ENGELSK  Less Is More – Grammatikkursus , Frederikshavn, 23.9 .................................................................................. 38
MEDLEMSTILBUD  Seminar for ikke fastansatte og vikarer, 24-25.9 ............................................................................................... 35
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Motivation i gymnasiet, Roskilde, 27.9 .................................................................................................................... 23
SAMFUNDSFAG  Migration – en verden i bevægelse, Taastrup, 27.9 .............................................................................................47
HISTORIE  Udvikling af skriftlighed i historie, nyhed, Nyborg, 28.9 ...................................................................................42
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Målstyret undervisning og synlig læring, Ringsted, 28-29.9 ..........................................................................24
BILLEDKUNST  Perspektivisk gengivelse og anamorfoser, Glamsbjerg, 29.9 ....................................................................... 36
ENGELSK  Amerikanske tv -serier i engelskundervisningen, Ballerup, 29.9 ................................................................ 38
DANSK  Dansklærerforeningen Årsmøde, Aarhus, 29.9-1.10 ........................................................................................ 36

  

Oktober 2016
SKOLEORGANISATION OG LEDELSE  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Odense, 3-5.10 .............................................................................. 32
IT I UNDERVISNINGEN  Lav GPS audio-guide, nyhed, Roskilde, 4.10 ......................................................................................................... 30
SAMFUNDSFAG  Overvågning, magt & demokrati, København, 5.10 ........................................................................................... 48
TYSK  Tyskfagets skriftlige dimension – i en brydningstid, Odense, 5.10 ............................................................. 49
IDRÆT  Generalforsamlingskursus i GI 2016, Sønderborg, 5-7.10 .............................................................................. 43
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Mindfulness, Roskilde, 6.10 ......................................................................................................................................... 26
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Undervisning som udviklingsprojekt. Pædagogikum 2, nyhed, Nyborg, 6-7.10 ......................................21
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Elevsamtaler, mentoring og ungdomscoaching, 2. modul, Vejle, 10-11.10 ............................................. 23
SKOLEORGANISATION OG LEDELSE  Kursus i skoleøkonomi 2016, København, 11.10 ................................................................................................. 33
SAMFUNDSFAG  Klimakrisens kampe og konsekvenser, København, 12.10 ............................................................................. 48
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Arbejdsformer til det mangfoldige læringsmiljø, nyhed, Odense, 13.10 ...................................................21
GEOGRAFI  Digital Geofaglig dannelse – del 1, Hovedstadsområdet, 13.10 ..................................................................40
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 13.10 .................................................................................................... 43
SAMFUNDSFAG  Kinas nye silkevej, nyhed, Odense, 13.10 ............................................................................................................... 46
BIOLOGI  Hjerne og biopsykologi, nyhed, Middelfart, 25.10............................................................................................... 36
MUSIK  Jubilæumskursus og det skriftlige arrangement, Frederiksberg, 26-28.10 .......................................... 45
SKOLEORGANISATION OG LEDELSE  SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne, Odense, 27.10 ............................................ 32
HISTORIE  Historie 2.0, København, 27.10 ....................................................................................................................................42
VEJLEDNING  SAMBA 5 konferencen: Kunsten at vejlede i en verden af kaos, Nyborg, 27-28.10 .............................. 49
MUSIK  Jubilæumskursus, Frederiksberg, 28.10 ............................................................................................................... 45
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November 2016
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Karrierelæring i gymnasiet og hf, Odense, 1.11 ...................................................................................................22
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Målorienteret undervisning og feedback, nyhed, Odense, 3.11 .....................................................................24
PSYKOLOGI  Generalforsamlingskursus i PLF, Fredericia, 3-4.11 ......................................................................................... 45
TYSK  Inspirationskursus og generalforsamling, København, 4.11 .......................................................................... 49
GEOGRAFI  Geografi i felten og laboratoriet, Aarhus, 8.11 ....................................................................................................40
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Læringsledelse: den enkelte og klassen, nyhed, Korsør, 10.11 .....................................................................27
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 10.11 .................................................................................................... 43
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Elevsamtaler, mentoring og ungdomscoaching, 3. modul, Vejle, 10-11.11 ............................................. 23
SKOLEORGANISATION OG LEDELSE   Arbejdsmiljøseminar 2016  

- efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, 14-15.11 .................................. 32
LÆSEVEJLEDNING  Årskursus, Nyborg, 15-16.11.......................................................................................................................................44
SAMFUNDSFAG  Nye samfundsvinkler på klimaforandringer i Danmark, nyhed, København, 18.11 ...............................47
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Stilladserende skriveprocesser, feedback og elevtid, nyhed, Fredericia, 22.11 .................................... 26
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Undervisning som udviklingsprojekt. Pædagogikum 2, nyhed, 24-25.11 ..................................................21
IDRÆT  La Santa 2016, Lanzarote, 25.11-02.12 ................................................................................................................. 43

  

December 2016
MEDLEMSTILBUD  Brug stemmen bedre, København, 5.12 ................................................................................................................. 34
IT I UNDERVISNINGEN  Nyt fra forskningen om digital læring og didaktik, Middelfart, 6.12 ........................................................... 30
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 8.12 ....................................................................................................... 43

Januar 2017
GEOGRAFI  Geologi i praksis – kursus 1: Introduktion, Vejle, 13.1 ....................................................................................... 39
IT I UNDERVISNINGEN  Flipped Classroom, København, 18.1 ...................................................................................................................... 30
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 19.1 ....................................................................................................... 43
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Master i gymnasiepædagogik (MIG), 2. modul, 23-24.1 ................................................................................... 29
DANSK  Nye fagdidaktiske vinkler, Middelfart, 24-25.1 .....................................................................................................37
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Motivation for læring, nyhed, Ringsted, 31.1 ........................................................................................................ 25

  

Februar 2017
 ALMENE OG DIDAKTISKE  At lære for at lære, nyhed, Horsens, 2.2 ................................................................................................................ 25
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Så sig dog noget, Odense, 3.2 ......................................................................................................................................27
GEOGRAFI  Geografi og det globale – del 1, Rødovre, 9.2 ........................................................................................................41

  

Marts 2017
GEOGRAFI  Digital Geofaglig dannelse – del 2, Hovedstadsområdet, 2.3 .......................................................................40
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Undervisning som udviklingsprojekt. Pædagogikum 2, nyhed, 2-3.3 ..........................................................21
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 2.3 ......................................................................................................... 43
SKOLEORGANISATION OG LEDELSE  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart, 7-9.3 ........................................................................... 32
KLASSISKE FAG  Historien skrevet og fortalt, 9.3 .................................................................................................................................44
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 16.3 ....................................................................................................... 43
MEDLEMSTILBUD  Seminar for nye lærere, København, 30.3 ............................................................................................................. 34
ENGELSK  Klimaforandringer og bæredygtighed, Virum, 30.3 ........................................................................................... 38
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April 2017
ENGELSK  Klimaforandringer og bæredygtighed, Aarhus, 4.4 ........................................................................................... 38
KLASSISKE FAG  Regionalkurser i Klassikerforeningen, Fyn/Syd- og Sønderjylland, 6.4 ....................................................44
KLASSISKE FAG  Regionalkurser i Klassikerforeningen, Midtjylland, Aarhus, 20.4 ...............................................................44
KLASSISKE FAG  Læsninger i romersk litteratur, Aarhus, 27.4 ....................................................................................................... 43
KLASSISKE FAG  Regionalkurser i Klassikerforeningen, Nordjylland, Aalborg, 27.4 ..............................................................44
GEOGRAFI  Geologi i praksis – kursus 2: Geologi i felten, Treldenæs, 28.4 ..................................................................... 39

  

Maj 2017
KLASSISKE FAG  Regionalkurser i Klassikerforeningen, Sjælland, København, 4.5 ...............................................................44
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Undervisning som udviklingsprojekt. Pædagogikum 2, nyhed, 18-19.5 .....................................................21

  

August 2017
GEOGRAFI  Geografi og det globale  del 2, Rødovre, 28.8 .......................................................................................................41
 ALMENE OG DIDAKTISKE  Master i gymnasiepædagogik (MIG), 3. modul, 28-29.8 ................................................................................... 29

  

Kurser uden fastsat dato
 ALMENE OG DIDAKTISKE   Master i sprogundervisning, lingvistik og it (SPLIT),  

4 semestre, Aalborg / København, sept. 2016 – juni 2017 ............................................................................. 28

2018
DANSK  Regionale kurser ...............................................................................................................................................................37
ENGELSK  The Grafic Novel i undervisningen ............................................................................................................................ 39
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Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skole-
baserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller f.eks. for 
en faggruppe eller et studieretningsteam. Temaerne for et lokalt 
efteruddannelsesforløb kan være mange og på de følgende sider 
kan du finde inspiration til jeres næste skolebaserede kursus. 
Skolen er også velkommen til at kontakte GL-E, hvis I ønsker for-
slag til oplægsholdere i et emne, der ikke er omtalt i kataloget, 
da vi har et stort kontaktnet.

GL-E har en række kurser der kun udbydes skolebaseret. 
Se også på GL-E’s hjemmeside under skolebaserede kurser for 
evt. yderligere kursusforslag. Derudover kan de fleste af GL-E’s 
øvrige kurser i kataloget afvikles som skolebaserede. 

For skolebaserede kurser med lærere og forskere fra IKV – 
Syddansk universitet, se næste afsnit i GL-E kataloget.

Kontakt 
Kontakt GL-E på gl-e@gl.org eller direkte: Therese Holter, GL-E, 
tlf. 3329 0936, mail: th@gl.org for pristilbud og yderligere infor-
mation om GL-E’s skolebaserede kurser.

At lære for at lære  NYHED 

– Karakterfrihed, formativ evaluering og mindset i 
undervisningen 

Formål 
Formålet med dette kursus er at give en introduktion til at 
arbejde målrettet med at mindske elevernes fokus på karakterer 
og overfladisk performance – og styrke deres lyst og motivation 
til reelt at lære.

Indhold 
Et undervisningsmiljø anno 2016 kan være en kompleks stør-
relse med overpræsterende, målrettede og perfektionistiske 
elever i samme klasse som demotiverede og skoletrætte elever, 
hvilket kan være en stor udfordring for underviseren.

Dette kursus tager udgangspunkt i opbygningen af og kon-
krete erfaringer med et karakterfrit miljø i gymnasiet. Fokus 
lægges primært på, hvad der sker i et læringsmiljø, når man 
skruer op for den formative evaluering og arbejder målrettet 
med at involvere og aktivere eleverne endnu mere i læreproces-
sen. Kurset inddrager derfor erfaringer med og eksempler på 
helt konkrete teamerfaringer og fagøvelser i relation til:
■■ Mindset-teorien omsat til praksis (Carol Dweck)
■■ Elevporteføljer i fag og ift. studiekompetencer
■■ Elevsamtaler og læreren som læringsvejleder
■■ Rettestrategier med fokus på proces og elevinddragelse
■■ Lærersamarbejde i teamet om et fælles didaktisk fokus
■■ Formativ evaluering i praksis på tværs af fakulteter

■■ Øvelser der skelner mellem performance- og læringsrum og 
dyrker det risikofrie miljø, hvor det er godt at turde udfordre 
sig selv fagligt

■■ Motivationsorienteringer (Noemi Katznelson)
■■ Øvelser der øger elevernes robusthed til faktisk at kunne 

performe, når det er nødvendigt

Arbejdsform 
Kurset er delvist øvelsesbaseret og veksler mellem korte oplæg 
med afsæt i egne erfaringer med en karakterfri klasse og her-
efter praktisk afprøvning og videreudvikling i mindre grupper med 
udgangspunkt i egen hverdag og praksis. Pc bedes medbragt.

 MÅLGRUPPE  Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser. Man 
kan med fordel deltage flere fra samme team eller faggruppe. 
Deltagernes fagkombinationer bedes oplyst.
 VARIGHED  Kurset afholdes som ½-dagskursus.
 KURSUSHOLDER  Heidi Andersen, lektor i dansk og engelsk på 
Odder Gymnasium, underviser og projektleder i udviklings-
projektet ”Den karakterfri klasse”, som indgår i projekt 
”Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne” under UVM 
og et netværkssamarbejde med 5 gymnasier med følgeforskning 
under Kompetencefonden.

Arbejdsformer til det  
mangfoldige læringsmiljø  NYHED 

Indhold
Eleverne kommer med forskellige baggrunde, de har forskel-
lige interesser, deres motivation for læring er forskellig, og så 
lærer de på vidt forskellige måder. På kurset får du inspiration 
til arbejdsformer, hvor eleverne veksler mellem at tilegne sig, 
afprøve og formidle faglig viden. Fokus er på at eleverne skal 

LOKALT TILRETTELAGT  
EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING

GL-E’S SKOLEBASEREDE KURSER
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samarbejde og vidensdele med hinanden, og dette gennem-
føres ved begrænset eller ingen brug af pc og andre elektroniske 
hjælpe midler. Arbejdsformerne indbefatter høj elevaktivitet, 
giver gode muligheder for differentiering og er nemme at 
omsætte i praksis. Et kendetegn ved alle arbejdsformerne er, at 
eleverne er i centrum.

Siden august 2013 er kurset blevet afviklet på 36 skoler med 
1018 lærere. Kurset giver inspiration til en alsidig og dynamisk 
undervisning, der stimulerer og appellerer til elevernes mange 
forskellige måder at lære på. 

Arbejdsform 
På kurset præsenteres 10 forskellige arbejdsformer. Sammen 
afprøver vi arbejdsformerne en efter en, og reflekterer over erfa-
ringer og muligheder ved arbejdsformen. Efter hver arbejdsform 
følger kursusholder op med forslag til varianter og erfaringer. Du 
får også tid til, alene eller sammen med de andre deltagere, at 
idéudvikle og tilpasse arbejdsformen til egen undervisning. 

 MÅLGRUPPE  Undervisere på de gymnasiale uddannelser der søger 
inspiration og nye perspektiver til undervisningen.
 UNDERVISER  Lektor, Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i 
Odense, og vinder af Politikens Undervisningspris 2013 – torsdag 
er undervisers foretrukne kursusdag.

Arbejdsformer til  
bevægelse og læring  NYHED 

Formål
Kurset giver inspiration og værktøjer til at styrke elevers og 
kursisters faglige læring ved at inddrage bevægelse i undervis-
ningen. 

Indhold
Vil du gerne blive bedre til at inddrage bevægelse i undervisnin-
gen, og savner du inspiration og værktøjer til hvordan? Ønsker 
du at udvide dit repertoire af arbejdsformer der tilgodeser, at 
eleverne er meget forskellige og lærer på meget forskellige 
måder? Flere og flere elever på de danske ungdomsuddannelser 
har erfaringer med at kombinere bevægelse og læring fra folke-
skolen. I flere undersøgelser fremgår det, at der både kan være 
sociale, personlige og faglige fordele ved at inddrage bevægelse 
i læringsrummet. Arbejdsformerne på kurset er udviklet, afprø-
vet, evalueret og tilpasset undervisningen på en dansk ungdoms-
uddannelse, og har til hensigt at give dig inspiration til bevægelse 
og faglig læring. Arbejdsformerne er ikke ”brainbreaks”, ”energi-
zers” eller CL-strukturer, men på kurset afprøver du 10 forskel-
lige arbejdsformer, hvor der veksles mellem:
a  Arbejdsformer hvor bevægelser inddrages i forbindelse med 

den faglige læring
b  Arbejdsformer hvor den faglige læring kobles direkte til 

kropslige erfaringer

Arbejdsformer med bevægelse og læring er ikke løsningen, men 
de kan blandt andet anvendes til at gennemgå grundbogssider på 
en alternativ måde, til repetition, og til at fremme samarbejdet 
mellem eleverne. 

Arbejdsform 
På kurset præsenteres 10 forskellige arbejdsformer. Sammen 
afprøver vi arbejdsformerne en efter en, og reflekterer over erfa-
ringer og muligheder ved arbejdsformen. Efter hver arbejdsform 
følger kursusholder op med forslag til varianter og erfaringer. Du 
får også tid til, alene eller sammen med de andre deltagere, at 
idéudvikle og tilpasse arbejdsformen til egen undervisning. 

 MÅLGRUPPE  Undervisere på de gymnasiale uddannelser der 
søger inspiration og nye perspektiver til bevægelse og læring i 
undervisningen. Max. 30 deltagere.
 UNDERVISER  Lektor, Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i 
Odense, og vinder af Politikens Undervisningspris 2013.

Læs bedre, lær mere  
– også uden lektier  NYHED 

Formål 
Mange elever og kursister har aldrig lært læsestrategier, som 
læsning på en gymnasial uddannelse kræver. Men de kan stadig 
lære det, bare ikke ved at få lektier for. Man skal læse sammen 
med dem og udvide deres ordforråd, læseforståelse og -strate-
gier. Kurset præsenterer metoder til dette arbejde.

Indhold 
Når elever og kursister ikke har læst lektier, skyldes det ikke kun 
dovenskab. Mange af dem har simpelthen aldrig lært de læse-
strategier, som selvstændig læsning på en gymnasial uddan-
nelse kræver.

Men ved at flytte læsning fra hjemmeforberedelse til et 
integreret element i undervisningen kan man styrke elever og 
kursisters læsekompetencer, så udbyttet af læsningen øges, og 
stoffet bedre forstås og huskes.

Kurset giver deltagerne konkrete metoder til tilrettelæggelse 
af undervisning med fokus på øget læseforståelse. Det er ikke en 
forudsætning, at man arbejder lektiefrit eller -minimeret. Meto-
der for detaljeret læsning med bedre fagligt udbytte kan varieres 
og bruges som supplement til anden undervisning.

Kurset præsenterer erfaringer fra et udviklingsprojekt gen-
nemført på hf på tre VUC’er. Erfaringerne her viste, at lektiefri 
undervisning gav højere deltagelse, mere faglig dybde, mere 
selvstændigt kursistarbejde og færre konflikter mellem lærere 
og kursister.

Projektet viste også, at det er vigtigt ikke kun at arbejde med 
kompenserende strategier som f.eks. højtlæsning. Elever og kur-
sister skal vænnes til en detaljeret, opmærksom læsning med 
høj forståelse. Det stiller krav til tekstvalg, didaktisk planlæg-
ning, variation i aktivitetsformer og integration af skrivning.

Arbejdsform 
Oplæg og konkret forberedelsesarbejde med fagenes egne tekster.

 MÅLGRUPPE  Kurset henvender sig til grupper af enten dansk- og 
engelsklærere eller historie-, religions- og samfundsfagslærere 
på hf, stx, hhx og htx. 
 UNDERVISERE  Peter Heller Lützen, Nationalt Videnscenter for 
Læsning og tidligere gymnasielærer, og Bettina Buch, lektor, ph.d. 
ved University College Sjælland, Center for Skole og Læring.



GL EFTERUDDANNELSE 2016/2017 · 11

Evaluering og feedback i undervisningen

Indhold
Gennem evaluering og feedback får elever og lærer indsigt i og 
viden om elevernes læringsudbytte. På denne baggrund justerer 
læreren den igangværende undervisning eller planlægger kom-
mende undervisning, således at den på bedste vis støtter ele-
verne i den fortsatte læring. Også eleverne benytter denne viden 
som støtte for deres fortsatte læring. 

Der er forskningsmæssigt belæg for, at sådanne tiltag har 
positiv effekt på elevers læringsudbytte. Det lyder jo besnæ-
rende enkelt! 

Men når evaluering og feedback skal udfoldes i praksis, rejser 
der sig en række spørgsmål: Hvad kendetegner den feedback, 
som bedst støtter elevernes læring? Hvilke udfordringer er 
forbundet med arbejdet med feedback og evaluering, og kan de 
imøde kommes i det praktiske arbejde? Er alle former for feed-
back lige virkningsfulde? Udfoldes feedbackprocesser uafhængigt 
af fag? Hvordan får læreren adgang til information om elevernes 
læring? Hvordan hænger feedback og evaluering overhovedet 
sammen? Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst på 
kurset. Kurset vil indeholde såvel teoretiske oplæg, resultater 
fra empirisk forskning, diskussion af implikationer for praksis og 
videndeling med henblik på videreudvikling af egen praksis. 

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg, øvelser, diskussioner og opsam-
linger. Deltagerne skal således være indstillet på at bidrage med 
egne erfaringer. 

 MÅLGRUPPE  Undervisere på stx, hf, hhx og htx. Praksiseksempler 
og egen empiri stammer fra danskfaget, mens andre fag vil blive 
belyst gennem andres forskning. 
 UNDERVISER  Vibeke Christensen, lektor i dansk ved 
Læreruddannelsen i Aalborg, ph.d.-stipendiat.

Læringsmål og evaluering af læring 
Indhold
Evaluering er en af de vigtigste veje til at styrke elevers læring 
og til at forbedre sin undervisning. Og et fokus på læringsmål 
understøtter dialog mellem lærere og elever. Vi vil specielt 
arbejde med evalueringsformer, som kan indfange proceskom-
petencer (at undersøge, modellere, argumentere, være innovativ 
etc.), og vi vil diskutere, hvorledes de kan bruges såvel formativt 
som summativt. Kurset vil give deltagerne redskaber til at for-
mulere læringsmål og læringsprogression inden for et givent 
fagligt område og udvikle kriterier til vurdering af elevpræstatio-
ner samt anvende de udviklede metoder i egen praksis.

Arbejdsform
Kurset er en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og fæl-
les diskussioner – tilpasset skolens specifikke ønsker.

 MÅLGRUPPE  Alle fag på de gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Professor Jens Dolin. Kurset udbydes i samarbejde 
med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Respons & skriftlighed  
– i sproglige og humanistiske fag
Bedst sælgende kursus, opdateret indhold

Indhold
I en tid med foranderlige sprognormer, mere tid omlagt elevtid 
og vejledningstid, begrænset tid til at rette opgaver samt øget 
fokus på tydelige læringsmål er der behov for at justere kriteri-
erne og rammerne for undervisningen i skriftlighed.

På dette kursus vil der være fokus på, hvordan dine anvisnin-
ger og din undervisning i skriftlighed kan bundfælde sig i elever-
nes motivation for selv at tage ansvar for at forbedre og udvikle 
deres skriftsprog, med det resultat at dit rettearbejde formind-
skes, mens elevernes skriftlige kompetencer styrkes.

Du vil blive præsenteret for enkle måder at håndtere elev-
tiden på, for tydelige anvisninger på dialogbaseret feedback og 
respons på det skriftlige arbejde og for ideer til fælles lærings-
mål for skriftlighed i faggrupper og på tværs af faggrupper.

Arbejdsform 
Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg og dialog; oplægs-
holderen vil både introducere til de nuværende kriterier for 
undervisning i skriftlighed og præsentere ideer til responsstra-
tegier for fremtidens skriftlige arbejde, mens kursusdeltagerne 
bidrager med egne erfaringer fra undervisningen.

 MÅLGRUPPE  Undervisere i humanistiske fag, fag med skriftlighed 
og fag, der bidrager til elevernes skriftlige opgaver på tværs af 
fagene. Deltagernes fagkombination bedes oplyst.
 UNDERVISER  Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, 
Borupgaard Gymnasium.

Respons og rettestrategi,  
matematik og science
Indhold
Retning af elevers skriftlige arbejde er for mange lærere en sur 
pligt, der tager tiden fra andre og sjovere dele af arbejdet som 
lærer. Tanken om at eleverne ikke lærer ret meget af rettelserne, 
og i værste fald ikke slet ikke læser dem, er næsten ubærlig.

På kurset får du ideer til forskellige muligheder for valg af 
fokus for både skriveordrer og rettelser af elevernes skriftlige 
produkter. Tanken er at fokuserede og velovervejede skriveordrer 
og rettelser bevirker, at tidsforbruget for både lærere og elever 
hænger bedre sammen med elevernes intenderede kompetence-
udvikling. Du præsenteres samtidig for måder at udnytte omlagt 
skriftlig elevtid på, så elevernes skriftlige kompetencer styrkes.

Arbejdsform 
Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg, kollegial erfarings-
udveksling og arbejde med egne skriveordrer og rettestrategier.

 MÅLGRUPPE  Lærere i naturvidenskabelige fag og matematik. 
Kurset henvender sig alle naturvidenskabelige lærere, men 
eksemplerne er primært hentet fra matematik. Kurset 
kan også tilrettelægges, så det primært henvender sig til 
matematiklærere.
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 UNDERVISER  Lektor Morten Overgaard Nielsen, KVUC eller lektor 
Lars Bo Kristensen, Egå Gymnasium.

Videobaseret kollegial feedback
Formål
At give teams, faggrupper og andre kollegiale grupper værktøjer 
til at bruge video i arbejdet med kollegial feedback.

Indhold
Når man arbejder med kollegial feedback, er det en vigtigt, at 
man taler om det samme. Her er videooptagelser en fordel, 
fordi man har den aktuelle situation lige foran sig og har mulig-
hed for præcist at se, hvad der sker i kommunikationen mellem 
deltagerne. På denne måde minimerer man risikoen for uhen-
sigtsmæssige forforståelser og kan analysere, hvad der sker i 
samspillet, for efterfølgende sammen at reflektere over pro-
blemfelter og udviklingspotentiale. 

Workshoppen giver en introduktion til samspilselementer 
og retningslinjer, man med fordel kan bruge som udgangspunkt 
for kollegial feedback, via videoklip og forskellige øvelser. Des-
uden er der mulighed for, at de deltagende kollegagrupper kan 
ud arbejde observationsskemaer tilpasset deres behov. 

Arbejdsform 
Kurset er en workshop med en varighed på ca. 3½ time, med 
mindre andet aftales. Workshoppen veksler mellem oplæg 
og arbejde/feedback i de kollegiale grupper. Deltagerne bedes 
medbringe mindst en pc pr. gruppe samt evt. videooptagelser fra 
deres arbejde med kollegial feedback.

 MÅLGRUPPE  Teams, faggrupper og andre kollegiale grupper i de 
gymnasiale uddannelser, som arbejder med eller vil i gang med 
kollegial feedback, men mangler værktøjer og retningslinjer for 
at kaste sig ud i det. Deltagernes fagkombination bedes oplyst. 
Max. deltagerantal: 20.
 UNDERVISER  Inge Olhoff-Jakobsen, cand. mag., pædagogisk 
koordinator, Marte meo-terapeut.

Evaluering som daglig  
innovativ praksis
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Ineva 

Formål
På dette kursus tager vi fat på hverdagsevalueringer af under-
visning og indsatser/projekter, som kan gøre os klogere på, hvad 
der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Det handler 
om at stoppe op og evaluere, så vi kan bygge videre på de gode 
erfaringer, og justere der, hvor vi ikke opnår de ønskede resulta-
ter. Kurset vil give viden om og kompetencer til at gennemføre 
evalueringer som en naturlig del af det daglige arbejde og sam-
tidig give konkrete anvisninger til, hvordan du systematisk kan 
indsamle den viden, du har brug for, for at kunne vurdere hvad 
der understøtter eller hæmmer målene.

Indhold
Grundpræmissen for dette kursus er, at evaluering skal give rele-
vant viden og handlemuligheder i udviklingen af undervisningen 
og samtidig være håndterbart at gennemføre i hverdagen. Vi 
arbejder på kurset med forskellige blik på evaluering, og indhol-
det centrerer sig om følgende:
■■ Intro til evaluering generelt og inspiration til, hvornår 

evaluering er det rigtige – og hvornår det ikke er
■■ Introduktion og greb til at gennemføre relevante evalueringer, 

herunder:
Afdækning af efterspørgsel som guide til at evaluere på det vi 
reelt har brug for viden om
Forståelse for kontekster og mekanismers betydning for 
opnåelse af effekter (hvad virker for hvem under hvilke 
omstændigheder)
Anvendelse af evalueringer – hvordan kommer vi fra viden til 
konkrete handlinger i praksis? 

■■ Derudover arbejder vi med forskellige greb til dataindsamling 
som kan gennemføres i hverdagen 

Arbejdsform 
Kurset vil gennemføres i en vekselvirkning mellem teoretiske og 
metodiske oplæg, drøftelser og øvelser baseret dels på cases 
og dels på deltagernes egne udfordringer og behov. Deltagerne 
vil inden kurset blive bedt om at ”medbringe” en konkret evalu-
eringsudfordring, som inddrages i undervisningen. 

 MÅLGRUPPE  Kurset henvender sig til undervisere, der arbejder 
med evaluering af undervisning, og som ønsker at skærpe 
deres evalueringsviden og få konkrete redskaber til at lave 
værdiskabende evalueringer i hverdagen. Ledere, der arbejder med 
evaluering af undervisning, kan også have stort udbytte af kurset.
 UNDERVISER  Malene Skov Dinesen.

Introduktion til målstyret 
undervisning i gymnasiet 
– 2 timers oplæg

Indhold
Målstyret undervisning er aktuel i den pædagogiske debat på 
gymnasierne. Men hvad er målstyret undervisning? Hvordan kan 
målstyret undervisning bidrage til øget læring i gymnasiet? Og 
hvordan kan man gribe det an? Med dette oplæg får I en intro-
duktion til målstyret undervisning med udgangspunkt i Hatties 
forskning, og vi gennemgår grundelementerne i målstyret under-
visning: mål, succeskriterier, formativ vurdering og feedback. 
For hvert af de fire elementer ser vi på den forskningsmæssige 
effekt samt på vigtige principper og strategier for anvendelse i 
undervisningen. 

Da området er stort og tiden begrænset, gør vi opmærksom 
på, at det ikke er muligt at arbejde med praktiske eksempler til 
de enkelte fag undervejs. Oplægget skal ses som en introduktion 
og inspiration til den målstyrede undervisning, og det anbefales 
at arbejde videre med det efterfølgende.  

Arbejdsform 
Oplæg med mulighed for spørgsmål, samlet varighed på 2 timer.
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 MÅLGRUPPE  Undervisere på de gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Underviseren er cand. mag i sprogpsykologi, har selv 
stor erfaring med anvendelse af målstyret undervisning og er 
desuden en erfaren oplægs- og workshopholder. 

Målstyret undervisning 
– heldagskursus

Indhold
Målstyret undervisning er undervisning, hvor det er synligt for 
eleverne, hvad de skal lære, hvordan de skal gøre, hvad succes-
kriterierne er, hvordan deres præstationer vil blive vurderet, hvad 
de faktisk lærer, hvad de selv kan gøre for at blive endnu bedre, 
og hvordan de kan blive en del af processen med både at sætte 
mål, give feedback og selvevaluere. Den optimale målstyrede 
undervisning giver synlig læring, som skaber motivation og fokus 
i læreprocesserne og hjælper eleverne med at se mening i tin-
gene og blive bedre til at lære at lære. På kurset arbejdes med 
mål, succeskriterier, vurdering og feedback baseret bl.a. på John 
Hatties forskning.

Målet med kurset er, at deltagerne lærer at anvende konkrete 
redskaber til at arbejde med alle dele af den målstyrede under-
visning i gymnasiet, herunder:
■■ Fælles og individuelle mål
■■ Tydelige succeskriterier
■■ Vurdering for læring
■■ Feedback
■■ Læringsstrategier, selvregulering og selvhjælpsstier

Arbejdsform 
Kurset er opbygget eksemplarisk, så deltagerne oplever mål-
styret undervisning i praksis, og der vil være både eksempler, 
analyser og opgaver, der hjælper deltagerne med at knytte kur-
susindholdet til deres egen undervisning.

 MÅLGRUPPE  Undervisere på alle gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Instruktør fra Cooperative Learning DK.

Støtte til sårbare kursister og elever 
Formål 
Kurset giver redskaber til studievejledere, mentorer og andre der 
arbejder med sårbare kursister/elever med eller uden diagnoser. 

Indhold
Du introduceres til en anerkendende kommunikationsform, som 
ruster dig til samtaler med sårbare kursister/elever om, hvordan 
de kan håndtere og forstå egne vanskeligheder og om at finde 
løsninger i skolehverdagen, som kompenserer for udfordringerne 
og bidrager til bedre præstation og mere trivsel. 

Desuden præsenteres et skema til at identificere eksekutive 
(som har med planlægning og organisering at gøre) og socialkog-
nitive (social forståelse) vanskeligheder som årsag til fravær og 
lav præstation og måske udfordrende adfærd hos unge og voksne. 

Kurset præsenterer en ramme for forståelse af, hvordan 
problemer med hjernens basale funktioner (kognitive, eksekutive 
og sociale) kan komme til udtryk, hvis man har f.eks.. ADHD/
ADD (eller Aspergers), og hvordan disse diagnoser influerer på 

ind lærings- og præstationsevnen. Vanskelighederne kan vise sig 
som problemer med at organisere og strukturere skolearbejde 
eller med at navigere i det sociale samspil.

Arbejdsform
Der veksles mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser i 
at anvende modellen og kommunikationsformen.  Der tages 
udgangspunkt i egne cases, og man bedes medbringe observa-
tioner om tidligere eller nuværende elever/kursister.

Kurset kan følges op af yderlige kursusdage eller supervision 
efter nærmere aftale.

 MÅLGRUPPE  Vejledere, elevmentorer, tutorer og special-
pædagogiske støttepersoner på alle gymnasiale uddannelser. 
Kurset kan vinkles og tilpasses den konkrete deltagergruppes 
særlige ønsker eller funktioner ift. elevgruppe. Maks. 18 
deltagere af hensyn til udbyttet. 
 UNDERVISER  Inge Brink Nielsen, lektor, gymnasielærer samt 
konsulent med speciale i kurser og supervision til fagfolk om 
inklusion af elever med særlige udfordringer.

Coachingens værktøjer for  
vejleder og mentor 
Indhold
Har du brug for ny inspiration og samtaleværktøjer til at støtte 
og rykke elever/kursister? Mange vejledere og mentorer oplever, 
at de mangler konkrete spørgeteknikker og tilgange, der kan 
inspirere eleven/kursisten til at rykke sig og for alvor afprøve nye 
vaner både i deres privat- og skoleliv.  Den coachende samtale 
støtter elever/kursister, der oplever problemer med at kunne 
fokusere på uddannelse på grund af personlige eller faglige 
problemer: Motivation, stress, psykiske diagnoser, misbrug, lavt 
selvværd, social isolation, højt fravær, nervøsitet ved at præstere 
mundtligt, perfektionisme og beslutninger om fremtiden.

Vi tilbyder en inspirerende og intensiv workshop, hvor vi 
arbejder med fokus på coachingens anvendelse. Der medfølger 
et fyldigt kursusmateriale i form af teori, værktøjskasse og erfa-
ringsbaserede fif. På workshoppen kan I samtidig få sparring på 
konkrete udfordringer, I oplever i samtaler med elever/kursister.

Arbejdsform 
Oplæg og en masse øvelser. I bliver præsenteret for central teori 
om studiecoaching hægtet op på helt konkrete cases fra vores 
daglige praksis, og du tilegner dig studiecoachingens effektive 
værktøjskasse på et niveau, så du kan sætte den i spil og udvikle 
den yderligere i din daglige praksis herefter. Kurset kan tilrette-
lægges som et heldags- eller et halvdagskursus.

 MÅLGRUPPE  Mentorer, vejledere og lærere i alle fag på 
ungdomsuddannelserne og VUC, der arbejder med og 
interesserer sig for elevsamtalen i deres vejledning og 
undervisning. 
 UNDERVISERE  Lektor, studievejleder og studiecoach Helene 
Qvistgaard, Roskilde Katedralskole, & v/Qvistgaard Tamsen 
Coaching og lektor og studiecoach Helle Tamsen Elleman, 
Frederiksberg gymnasium, & v/Qvistgaard Tamsen Coaching.
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Klasserums- og læringsledelse

Indhold
Kurset fokuserer på, hvordan læreren kan sikre sig et overblik 
over den enkelte elevs læring, skabe effektive læringsmiljøer og 
stimulere almendannelsen hos den enkelte elev og i klassen – 
også i den mangfoldige elevgruppe.
De mener, at det er en udfordring at lede eleverne til større 
udholdenhed i læringsarbejdet og øge elevernes oplevelse af 
mestring og motivation! Underviserne har selv ståsted i klasse-
rummet med lang undervisningserfaring og arbejder med temaer 
som klasseledelse, tutorsamtale, fagsamtale og relationskom-
petence. Underviserne har holdt adskillige kurser for gymnasier i 
Danmark og med glimrende evalueringer.

Arbejdsform 
Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, 
øvelser og deltagernes afprøvning af nye 
handlemuligheder i praksis.

 MÅLGRUPPE  Lærere på stx, hf, hhx og htx.
 UNDERVISER  Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand 
Katedralskole Gimle.

Tutor og elevsamtalen
Indhold
Kurset tager udgangspunkt i metoden ’Systematisk elevutvik-
ling’ udarbejdet af de norske undervisere Bodil Dale Stormyr og 
Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. Kurset vægter, 
hvordan du som lærer mestrer jobbet som pædagogisk og faglig 
leder og vejleder for gruppen og enkeltelever. Som lærer får du 
udviklet din egen kompetence i spørgeteknik og får et praktisk 
redskab for elevsamtalen. Værktøjet ’Systematisk elevutvikling’ 
foreligger nu også i en dansk netversion.

Arbejdsform
Kurset er praksisnært i form og indhold, og har fokus på den 
positive relation mellem lærer og elev.

 MÅLGRUPPE  Lærere og ledelse på stx, hf, hhx og htx.
 UNDERVISER  Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand 
Katedralskole Gimle.

Stresshåndtering og personlig 
planlægning
Indhold
Føler I jer ofte presset, stresset og tynget af for mange opga-
ver? Oplever I ofte utilfredshed med, hvad I når af opgaver på 
en arbejdsdag? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at blive 
bedre til at planlægge og udnytte egne ressourcer mere målret-
tet. Kurset er til medarbejdere, der ønsker at forebygge stress 
ved selv at tage styringen over egne arbejdsopgaver. På kurset 
får I indblik i/redskaber til:
■■ Værktøjer til planlægning af arbejdet
■■ Tackling af ansvars- og forventningsstress 
■■ Realistisk planlægning? Tidsrøver eller værdiskaber?

■■ Krav, indflydelse og mål: Prioritering og opgaveoverblik
■■ Samarbejde og relationers betydning for stress
■■ At blive bedre til at håndtere og forebygge stress
■■ At realisere egne ressourcer og sætte mål for eget arbejde
■■ At skabe overensstemmelse mellem arbejdspladsens og 

egne ønsker
■■ At prioritere og planlægge realistisk
■■ At sige til og fra – og blive respekteret for det!
■■ At skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
■■ At øge arbejdslivskvaliteten

Arbejdsform 
Teori, øvelser, diskussion og refleksion. 

 MÅLGRUPPE  Gymnasiale lærere. 
 UNDERVISER  Afhænger af geografisk placering og ønsker til 
indholdet.

Hvordan passer jeg på mig selv som 
underviser?
Indhold
Foredraget tager fat på, hvad vi kan gøre for at passe på os selv 
som undervisere. Med udgangspunkt i en række konkrete eksem-
pler fra dagligdagen som underviser, stiller foredraget skarpt på 
bl.a. hvordan man kan undgå forstyrrelser i sin undervisning på 
ikke-konfliktskabende måder, og hvordan man kan involvere sig 
personligt i samværet med eleverne/kursisterne på en måde, der 
samtidig er forenelig med at passe på sig selv.

Arbejdsform
Foredrag med efterfølgende debat.

 MÅLGRUPPE  Lærere og ledelse på stx, hf, hhx og htx.
 UNDERVISER  Lektor Niels Jørn Olesen Randers hf og vuc.

Nærvær og dannelse i digitaliseringens 
pædagogiske paradigme
Indhold
On-line-livets digitale opmærksomhedsrøvere har kastet præ-
misserne for undervisning ud i et pædagogisk paradigmeskifte, 
der nødvendiggør, at man som underviser (gen)etablerer ro, for-
dybelse, dialog, opmærksomhed og nærvær i undervisningen. 

Men hvordan kan man tilpasse sin undervisning nutidens 
onlineadfærd? Hvordan skaber man nærvær i undervisningen, 
når de (a)sociale medier tager elevernes opmærksomhed? 
Hvordan etablerer man ligeværdige og forpligtende rammer for 
dannelse og ægte dialog? Og hvordan kan man lære at skelne 
mellem digitalt nærvær og fysisk nærvær?

På kurset vil fokus være på, hvordan man i undervisningen 
kan skabe fælles, forpligtende rammer for faglig fordybelse, der 
kan motivere eleverne til at engagere sig i deres egen læring og 
dannelse – både individuelt og i samspil med andre.

Arbejdsform
Der veksles mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Deltagerne 
vil desuden blive præsenteret for pædagogiske ideer og redskaber.
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 MÅLGRUPPE  Undervisere på de gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Lektor Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard 
Gymnasium. Underviseren har solid erfaring med undervisning, 
pædagogik og skriftlighed.

Innovation i undervisningen – hvordan? 
Indhold
Innovation er blevet et af de nye “buzzwords” i uddannelsesver-
den. Men hvad dækker begrebet innovation egentligt over i en 
dansk skolekontekst? På kurset vil vi diskutere, hvad det kan 
betyde for de enkelte fag at fremme elevernes innovationskom-
petence. Deltagerne vil med baggrund i erfaringerne fra det 
hidtil største udviklingsprojekt omkring innovationsfremmende 
undervisning få sparring til at udvikle undervisningsaktiviteter og 
evalueringsredskaber der understøtter elevernes tilegnelse af 
en fagligt baseret innovationskompetence. Kurset kan evt. rettes 
mod en særlig faggruppe, f.eks. naturvidenskab.

Arbejdsform 
Kurset er en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og 
fælles diskussioner – kan evt. tilpasses gymnasiets specifikke 
ønsker.

 MÅLGRUPPE  Alle fag på de gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Lektor Jan Alexis Nielsen. Kurset udbydes i 
samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns 
Universitet.

Forandringspædagogik
Indhold
Kursets formål er at skabe positive forandringer i egen undervis-
ningspraksis i en tid, hvor mange lærere oplever en ny gymnasie-
virkelighed. Kurset er baseret på bøgerne Forandringspædagogik 
og Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer, og det 
afholdes af forfatteren selv. Endvidere giver kurset et bud på, 
hvad der virker i undervisningen med udgangspunkt i internatio-
nale forskere som Hilbert Meyer og John Hattie samt i konkrete 
cases fra den danske gymnasieverden. 

På dette kursus gives inspiration til kursisternes egen under-
visning, og vi arbejder konkret med, hvordan positive forandringer 
kan skabes i praksis. Endelig giver kurset konkrete input til forbe-
redelse af undervisning, prioritering af arbejdsopgaver og måder 
at tilrettelægge underviserjobbet på. I får en række konkrete 
værktøjer, der giver en bedre og mere inspirerende arbejdsdag, 
samtidig med, at elevernes læring bliver så effektiv som muligt. 
Hver enkelt kursist går hjem med en konkret plan for forbedret 
undervisning og ideer, der kan implementeres i timerne allerede 
dagen efter.

Arbejdsform 
Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, individu-
elle øvelser og gruppedrøftelser.  

 MÅLGRUPPE  Undervisere i stx, hf, hhx og htx. 
 UNDERVISER  Ole Ditlev Nielsen, forfatter og foredragsholder og 
underviser på Handelsskolen København Nord.

Elevmotivator – engager dine elever 
med konkrete aktiverende metoder

Kursusudbyder 
Mellemfolkeligt Samvirke

Formål
Som deltager introduceres du til elevmotiverende metoder og 
værktøjer, som du kan implementere og bruge i forhold til den 
daglige undervisning og i tværfaglige projektforløb. I løbet af 
dagen veksles der mellem oplæg, øvelser, erfaringsudveksling 
og planlægning af eget forløb. Vi skræddersyer gerne kurset så 
det passer til netop jeres behov.

Indhold
På dette kursus vil du konkret lære:
■■ At bruge visuelle skabeloner som et værktøj til dine 

undervisningsforløb
■■ Om forskellige motivationsfaktorer, du kan bruge i din 

undervisning
■■ Hvordan du inddrager elevernes egen virkelighed i 

undervisningen til f.eks. at konkretisere kulturforståelse og 
globalt medborgerskab

■■ Hvordan du bruger facilitering som redskab med størst mulig 
effekt

■■ Hvordan du inddrager dine elever i engageret planlægning og 
idéudvikling

Mellemfolkeligt Samvirke har i årevis afholdt spændende under-
visningsforløb for elever og undervisere på de danske ungdoms-
uddannelser. Vores kurser bygger på innovativ pædagogik, der 
fremmer elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage 
i den demokratiske debat og samtidig fremme elevernes selv-
stændighed til at kunne diskutere og handle på samfundsmæs-
sige problemstillinger. 

Arbejdsform
Deltagerne introduceres til metoder og værktøjer, som de imple-
menterer i forhold til egen specifikke faglighed, undervisning 
eller projektforløb. Igennem dagen veksles der mellem oplæg, 
øvelser, erfaringsudveksling og planlægning af eget forløb.

 MÅLGRUPPE  Alle undervisere på ungdomsuddannelserne. 
Vi afholder kurset lokalt på din skole og med en del af 
lærergruppen, en specifik fagretning eller som støtte til et 
konkret forløb, f.eks. AT-forløb eller som forberedelse til 
studieture.
 UNDERVISERE  Undervisningskonsulent fra Mellemfolkeligt 
Samvirke.
 PRIS  Kurset afholdes for min. 5 undervisere fra 9.800 kr., For 
yderligere information om pris, varighed etc. kontakt Helle 
Skovmose via mail kurser@ms.dk eller tlf. 7731 0007.
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Kulturel Navigator – forbered dine 
elever på kulturmødet

Kursusudbyder 
Mellemfolkeligt Samvirke

Formål
Med kurset bliver du i stand til at klæde eleverne på til at indgå 
nysgerrigt i kulturmøder – på studieturen, på udveksling og i 
hverdagen. Kurset giver dig en række metoder til at undervise ud 
fra din faglighed med en global, kulturel vinkel, hvor udgangs-
punktet er dine elevers refleksion over globale problemstillinger. 
Målet er at undervise unge, så de oplever globale sammenhænge 
som nærværende og erfarer sig selv som aktive aktører i en 
kompleks verden. Fokus er at fremme elevernes lyst og evne til 
at diskutere og handle på samfundsmæssige problemstillinger. 
Vi skræddersyer gerne kurset så det passer til netop jeres behov.

Indhold
På dette kursus vil du lære:
■■ Reflektionsmetoder, der fremmer en forståelse af kulturelle 

forhold på møder, der appellerer til unge
■■ Øvelser, der kan styrke elevernes kritiske stillinstagen, handle-

kompetencer og engagement i den verden, de befinder sig i
■■ Storytelling, som redskab til at lade eleverne se sig selv som 

globale medborgere
■■ Ideer til, hvordan du selv kan opbygge kulturelle dilemmaer 

og cases til eleverne
■■ En konkret, tilpasset handlingsplan, du kan bruge i dit 

undervisningsforløb, som styrker dine elevers evne til at 
arbejde løsningsorienteret med kulturelle problemstillinger

Mellemfolkeligt Samvirke har i årevis afholdt spændende under-
visningsforløb for elever og undervisere på de danske ungdoms-
uddannelser. Vores kurser bygger på innovativ pædagogik, der 
fremmer elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage 
i den demokratiske debat og samtidig fremme elevernes selv-
stændighed til at kunne diskutere og handle på samfundsmæs-
sige problemstillinger. 

Arbejdsform
Deltagerne introduceres til metoder og værktøjer, som de imple-
menterer i forhold til egen specifikke faglighed, undervisning 
eller projektforløb. Igennem dagen veksles der mellem oplæg, 
øvelser, erfaringsudveksling og planlægning af eget forløb.

 MÅLGRUPPE  Alle undervisere på ungdomsuddannelserne. Vi 
afholder kurset lokalt med en del af lærergruppen, en specifik 
fagretning eller som støtte til et konkret forløb, f.eks. AT-forløb 
eller som forberedelse til studieture.
 UNDERVISER  Undervisningskonsulent fra Mellemfolkeligt 
Samvirke.
 PRIS  Kurset afholdes for min. 5 undervisere fra 9.800 kr.  
For yderligere information om pris, varighed etc. kontakt Helle 
Skovmose via mail kurser@ms.dk eller tlf. 7731 0007.

ANDRE 
SKOLEBASEREDE 
KURSER

Interaktive tavler
Kurset giver et godt indblik i, hvad en interaktiv tavle i klasselo-
kalet betyder for lærerens arbejdssituation og elevernes læring. 
Se yderligere beskrivelse af kurset på www.gl.org/GLE

Klasserumsledelse 
Kurset sætter fokus på lærerens rolle som leder i klassen. Det 
handler ikke blot om at styre klassen, men om at skabe et moti-
verende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professiona-
lisme. Se yderligere beskrivelse af kurset på www.gl.org/GLE

Cooperative Learning
Få fokuserede elever og højere læringsudbytte med Cooperative 
Learning. GL-E’s kurser i Cooperative Learning er målrettet til 
gymnasiale uddannelser. Se yderligere beskrivelse af kurset på 
www.gl.org/GLE
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IKV’S SKOLEBASEREDE KURSUSUDBUD

IKV har i år udviklet kurser, som bygger på forskningsbaseret 
eller forskningsrelateret viden og fokuserer på centrale emner. 
Intentionen er, at de valg, man som lærer hele tiden skal tage, 
kan blive så velbegrundede som muligt. 

Den samlende overskrift for årets nyudviklede IKV-kurser er 
LÆRINGSLEDELSE. Se side 19.

Med den mangfoldige elevgruppe og tydelige lærings- og 
kompetencemål er der et øget krav om og behov for, at læreren 
mestrer læringsledelse både i den daglige undervisning og i 
vejledningssituationer. Læringsledelse ses i tre sammenhænge: 
i forbindelse med den mangfoldige elevgruppe og den daglige 
undervisning i klasserummet, i relation til elevens skriftlige 
arbejde og koblingen mellem skriftlighed og mundtlighed, samt 
i relation til de overordnede læringsmål og målorienteret under-
visning.

Læringsledelse: den enkelte og klassen 
Med udgangspunkt i den mangfoldige elevgruppe belyser kurset, 
hvorledes man kan udøve en tidssvarende og relevant lærings-
ledelse, både i relation til læringsfællesskabet og i relation til 
den enkelte elev. Det forudsætter, at læreren kan differentiere 
sin undervisning og har blik for den individuelle i læringsfælles-
skabet.  

Kurset anviser aktionslære som metode til, at man selv eller 
i teamet arbejder med udvikling af læringsledelse i egen under-
visning.

Stilladserende skriveprocesser, 
feedback og elevtid
Kurset bygger på de nyeste skriveforskningsprojekter og sæt-
ter fokus på læreren som både underviser og vejleder. Ved at 
koble skriveformuleringen med den efterfølgende feedback og 
feedforward kan læreren hjælpe eleven videre. Klare læringsmål 
og procesfokus gør skrivning og læring i fag mere meningsfuld. 
Nye måder at organisere skrivning på forbundet med ændrede 
rettestrategier fremmer også kompetenceudvikling i kollaborativ 
skrivning og peer-respons, hvor eleverne i fællesskab forbedrer 

teksten i skriveprocessen ud fra en kriteriebaseret feedback. 
Kurset, der er praksisorienteret, peger på det læringsmæssige 
potentiale, der ligger i at koble skriftlighed og mundtlighed.  

Målorienteret undervisning:  
Hvilke mål og hvordan? 
Med udgangspunkt i nyere forskning og praktiske erfaringer med 
at arbejde med målorienteret undervisning i en dansk hf- og VUC 
kontekst sætter kurset fokus på, hvorledes de ofte abstrakt 
formulerede faglige mål kan omsættes konkret til produkt- og 
procesmål. Der er ligeledes behov for, at man opstiller delmål 
i forløbsprogressionen, som står klart for eleven. Kurset giver 
endvidere konkrete bud på feedback og formative evaluerings-
metoder, som bidrager til skabelsen af et stærkt fagligt lærings-
fællesskab i en differentieret kursusgruppe.

Samarbejde om kurset 
Alle IKV-kurser kan rekvireres skolebaseret. Det betyder, at 
kurset tilrettelægges i et samarbejde mellem IKV og den pågæl-
dende institution, således at man kan lægge tyngdepunkterne 
specifikt der, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt efter den 
pågældende institutions indsatsområder og særlige efteruddan-
nelsesbehov. Dele af eller hele lærerkollegiet kan deltage i et 
skolebaseret kursus. 

Ud over de kurser, som IKV annoncerer i dette katalog, udby-
des en bred vifte af temaer. Læs mere på IKV’s hjemmeside: 
www.sdu.dk/skolebaseredekurser

Regionale netværksbaserede kurser
IKV’s kurser kan også rekvireres regionalt ved at flere gymna-
siale uddannelsesinstitutioner i samme område går sammen 
om et eller flere kurser. Når flere skoler i samarbejde rekvirerer 
udvalgte kurser, kan man arbejde parallelt med flere pædago-
giske indsatsområder og således målrette og differentiere den 
pædagogiske indsats. De regionalt baserede kurser har desuden 
den store fordel, at man kan etablere faglige netværk, som giver 
sparring og erfaringsudveksling.

Alle skolebaserede kurser rekvireres direkte ved henvendelse 
til specialkonsulent Bodil Ravn, IKV – Syddansk Universitet, tlf. 
6550 3907, mail b.ravn@sdu.dk. 
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MÅLORIENTERET UNDERVISNING

 DEN ENKELTE OG KLASSEN STILLADSERENDE SKRIFTLIGHED

LÆRINGSLEDELSE
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A L M E N E  O G  D I D A K T I S K E  K U R S E R

Undervisning som udviklingsprojekt 
Pædagogikum2  NYHED 

Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål 
Uddannelsen er et tilbud til lærere, der vil kunne forestå og 
systematisk arbejde med projekter om didaktisk udvikling. De 
bliver i stand til at arbejde teoretisk, refleksivt og kritisk med 
undervisnings- og skoleudvikling i de gymnasiale uddannelser 
med udgangspunkt i fagligt og kollegialt samarbejde. 

Indhold
Undervisningsudvikling ses i en didaktisk og projektfaglig syns-
vinkel, og derudover sættes den ind i styringsmæssig og organi-
satorisk kontekst. Endelig diskuteres professionsetiske problem-
stillinger forbundet med udviklingsarbejdet. 

Undervisningen består i fire seminarer på hver to dage, fordelt 
over et år. De fire seminarers overskrifter er:
■■ Diagnosticering. Hvori består udfordringen?
■■ Programteori og didaktisk analyse. Hvad gør vi ved det og 

hvordan begrunder vi, hvad vi gør?
■■ Evaluering. Hvordan konstaterer vi, at vi er på rette vej?
■■ Permanens og forankring. Hvordan forankrer vi gode 

erfaringer, så de får blivende værdi for skolen?

Hvis man vil afslutte med eksamen, tilkøbes et 5. seminar. Dette 
seminar er et skriveseminar, hvor man under vejledning og ud fra 
et selvvalgt tema udarbejder en synopsis på baggrund af fælles 
og individuelt opgivet pensum.

Det samlede forløb inklusive eksamen udløser 15 ECTS og 
kan eksempelvis afløse et modul i Master I Gymnasiepædagogik/
Didaktik eller Ledelse.

Arbejdsform
Undervisningen er forskningsbaseret og består af oplæg ved 
underviserne og arbejde med eget udviklingsprojekt, herunder 
vejledning ved underviserne og sparring med andre deltagere.

 MÅLGRUPPE  Lærere med udviklingsprojekter, som skolen ønsker 
kvalificeret, så det didaktiske udviklingsarbejde gennemføres 
teoretisk velbegrundet og systematisk.  Når man afslutter 
med eksamen, kan man vælge at lade forløbet indgå i en 
masteruddannelse.  
 TID OG STED  6.-7.10., 24.-25.11 2016, 2.-3.03 og 18.-19.05. 2017 på 
Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg (skriveseminar 8.-9. juni 2017). 
 PRIS  19.500 kr. 
 TILMELDING  www.sdu.dk/usu

 KONTAKT  Peter Henrik Raae – phr@sdu.dk, tlf. 6550 2228 og 
Bodil Ravn – b.ravn@sdu.dk, tlf. 6550 3907.

Arbejdsformer til det  
mangfoldige læringsmiljø  NYHED 

Kursusudbyder
GL-E

Formål
Kurset giver inspiration til en alsidig og dynamisk undervisning, 
der stimulerer og appellerer til elevernes mange forskellige 
måder at lære på. 

Indhold
Eleverne kommer med forskellige baggrunde, de har forskel-
lige interesser, deres motivation for læring er forskellig, og så 
lærer de på vidt forskellige måder. På kurset får du inspiration 
til arbejdsformer, hvor eleverne veksler mellem at tilegne sig, 
afprøve og formidle faglig viden. Fokus er på at eleverne skal 
samarbejde og vidensdele med hinanden, og dette gennem-
føres ved begrænset eller ingen brug af pc og andre elektroniske 
hjælpe midler. Arbejdsformerne indbefatter høj elevaktivitet, 
giver gode muligheder for differentiering og er nemme at 
omsætte i praksis. Et kendetegn ved alle arbejdsformerne er, at 
eleverne er i centrum.

Kurset er en sammenlægning af ”Arbejdsformer til det mang-
foldige læringsmiljø 1” og første halvdel af ”Arbejdsformer til det 
mangfoldige læringsmiljø 3”.

Siden august 2013 er kurset blevet afviklet på 39 skoler med 
1082 lærere. 

Arbejdsform 
På kurset præsenteres 10 forskellige arbejdsformer. Sammen 
afprøver vi arbejdsformerne en efter en, og reflekterer over erfa-
ringer og muligheder ved arbejdsformen. Efter hver arbejdsform 
følger kursusholder op med forslag til varianter og erfaringer. 
Du får også tid alene eller sammen med de andre deltagere til at 
ideudvikle og tilpasse arbejdsformen til egen undervisning. 
 
 MÅLGRUPPE  Undervisere på de gymnasiale uddannelser der søger 
inspiration og nye perspektiver til undervisningen.  
 UNDERVISER  Lektor, Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i 
Odense, og vinder af Politikens Undervisningspris 2013.  
 TID OG STED  Kursus 16145: Torsdag den 13. oktober 2016,  
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense.
 PRIS   1.875 kr. for GL-medlemmer og 2.350 kr. for  
ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest mandag den 12. september 2016 på  
www.gl.org/GLE

KURSER
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Feedback og feedforward  NYHED 

Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål
Dette internatkursus har til formål at inspirere til, hvordan man 
kan anvende feedback overfor enten en elev eller en kollega. God 
feedback styrker elevens selvværd, øger læringsprocessen og 
gør undervisning og vejledning mere målrettet og effektiv, lige 
som feedback styrker samarbejdsrelationer og –kompetencer i 
institutionen.

Indhold
Synes du, at der sker for lidt, når du har givet feedback til en elev 
eller en kollega? Feedback og feedforward kan bl.a. bruges til 
at højne kvaliteten af lærerrollen i vejledning og undervisning og 
dermed give bedre muligheder for læreprocesser. Gennem en 
rigtig rammesætning, øget procesbevidsthed og træning i pro-
cesserne vil du gennem øvelser opleve, hvordan man kan skabe 
effekt- og meningsfuld feedback og feedforward. Du går fra kur-
set med en række konkrete metoder.

Arbejdsform 
Kurset er øvelsesbaseret og veksler mellem korte faglige oplæg 
og praktisk afprøvning, hvor deltagerne får træning i øvelser, dia-
log og refleksion. Pc bedes medbragt.

 MÅLGRUPPE  Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser. Man 
kan med fordel deltage flere fra samme team. Maks. antal 20.  
 UNDERVISERE  Erhvervspsykolog, aut. cand. pæd. psych.  
Anne Karin Smidt, www.annekarinsmidt.dk og lektor Cathrine 
Lønholdt, Thy-Mors HF & VUC, ekstern lektor ved IKV – 
Syddansk Universitet.  
 TID OG STED  Kursus 16206: Torsdag-fredag den 25.-26. august 
2016, Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup. Kurset er et 
internat, som starter kl. 15 den første dag og slutter kl. 16 den 
næste dag. 
Kurset kan også afvikles skolebaseret.  
 PRIS  5.210 kr.   
 TILMELDING  Senest tirsdag den 28. juni 2016 på www.gl.org/GLE
 

Karrierelæring i gymnasiet og hf  NYHED 

Kursusudbyder 
GL-E i samarbejde med Karrierefokus – i og efter gymnasiet / 
Region Hovedstad, Ørestad Gymnasium

Formål
Formålet med kurset er at klæde gymnasie- og hf-lærere på til 
at inddrage karrierelæring i den daglige undervisningspraksis. 
Karrierelæring her forstået som, hvordan vi bedst ruster elever 
til at håndtere overgange til uddannelse og job. Erfaring viser, at 
inddragelsen af karrierelæring desuden styrker elevernes moti-
vation.
 

Indhold
Kurset udspringer af de erfaringer, der er udviklet i projektet 
Karrierefokus – i og efter gymnasiet, hvor en gruppe af gymna-
sielærere de sidste 2,5 år har udviklet modeller til, hvordan kar-
rierelæring med fordel kan inddrages i gymnasiets fagrække. 

Først og fremmest gives en indføring i, hvad karrierelæring 
er, og lige så vigtigt, hvad det ikke er, samt hvorfor det er en 
god idé at inddrage karrierelæring i gymnasiet. Ligeledes præ-
senteres de foreløbige forskningsresultater fra projektet, som 
Center for Ungdomsforskning har udviklet som følgeforskere. 
Vi introducerer til baggrunden for den måde karrierelæring er 
blevet introduceret i gymnasieskolen, herunder hvordan Bill 
Laws karriere læringsteori har været en inspirationskilde i vores 
arbejde. Vi viser, hvordan forskningsresultaterne og erfaringerne 
kan omsættes til praksis ved at give konkrete eksempler på, 
hvordan gymnasier har arbejdet med karrielæring i projektet. 
Det kan eksempelvis være refleksionsøvelser i forbindelse med 
virksomhedssamarbejde, samarbejdsmodeller for brobygning til 
videregående uddannelser, brancheforløb, udvikling af alumne-
netværk, samarbejde med Studievalg m.m. 

Kurset er praksisorienteret og giver deltagerne konkrete 
værktøjer, materialer og øvelser de kan anvende direkte i klasse-
lokalet.

Arbejdsform 
Efter en præsentation af karrierelæring i teori og praksis vil 
arbejdsformen primært være gruppearbejde afbrudt af korte 
oplæg. Kursisterne opfordres til at medbringe pc og eksempler 
på konkrete undervisningsforløb fra egen undervisningspraksis. 
Karriereperspektivet kan inddrages i samtlige fag, så eksem-
plerne kan være forløb fra egen undervisning, hvor I på kurset 
videreudvikler forløbene med inddragelse af karrierelæring, så 
de understøtter fagligheden.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet undervisere i gymnasiet og hf på 
tværs af fag – stx, hf, hhx og htx. Fagkombination og gymnasial 
uddannelse bedes oplyst.
 UNDERVISERE  Caroline Vogelius Wiener, Ørestad Gymnasium, 
er projektleder i udviklingsprojektet ”Karrierefokus – i og efter 
gymnasiet” og har tidligere udviklet karrierelæringsforløb på H.C. 
Ørsted Gymnasiet (htx). Susanne Meyersahm, Høje-Taastrup 
Gymnasium og HF, er underviser på hf og stx og har været med 
til at udvikle projektet og flere karrierelæringsforløb til hf. 
 TID OG STED  Kursus 16140: Tirsdag den 1. november 2016 kl. 10 
-16, Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense.
 PRIS  2.395 kr. for GL-medlemmer og 2.995 kr. for  
ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest torsdag den 29. september 2016  
www.gl.org/GLE
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Elevsamtaler, mentoring og 
ungdomscoaching
– Samtalen som redskab til trivsel og fastholdelse i 
gymnasier og hf 

Kursusudbyder
Lotte Juul Lauesen, Inter-Mezzo

Formål
■■ At opkvalificere deltagerne til at føre coachende samtaler 

med eleverne med henblik på personlig og faglig udvikling, 
fastholdelse og trivsel

■■ At lære metoder til at understøtte elevens motivation, sætte 
konkrete mål og gå fra ord til handling

■■ At udvikle sin egen samtalestil med eleverne i samarbejde og 
udveksling med kolleger

Indhold
Modul 1: Den gode elevsamtale – basismodul
Læreren som mentor/tutor/coach. Teoretisk og metodisk bag-
grund, relationskompetence,  rammesætning af samtalen,  
faserne i samtalen, visuelle redskaber, de gode spørgsmål og 
lytte niveauer. Kobling til synlig læring.

Modul 2: Spørgsmål der rykker, metoder der flytter
Coaching på adfærds- indstillings- og handlingsniveau, værdier 
og overbevisninger, narrativ tilgang, spørgsmålstyper, feedback, 
kreative redskaber og målsætningsredskaber. Stilladsering i 
samtalen.

Modul 3: Elevtyper, den svære samtale, klassecoaching og 
klasserumskultur 
Mødet med eleven, de fire grundtyper, at teste sin egen type. Den 
svære samtale med de forskellige elevprofiler. Eksternalisering 
og systemisk opstilling. Gruppeprocesser og den coachende 
samtale med klassen/gruppen i forhold til at skabe et godt 
læringsmiljø med fokus på fællesskabet.

Der udstedes kursusbevis efter de tre moduler.

Arbejdsform
■■ Kombination af oplæg, praktiske øvelser, samtale, leg og 

reference til deltagernes hverdag – med masser af nærvær, 
hjerte og hjerne

■■ Teorien belyses igennem de praktiske eksempler fra arbejdet 
med unge

■■ En vekslen mellem induktiv erfaringsbaseret tilgang 
og deduktiv tilgang, hvor teorien præsenteres og siden 
eksemplificeres

■■ Bogen ”Den gode elevsamtale” forudsættes læst forud 
for kurset. Pc kan med fordel medbringes, men er ikke en 
forudsætning.

 MÅLGRUPPE  Mentorer, studievejledere, teamlærere, tutorer, og 
elevcoaches på stx, hf, hhx, htx, eux og studenterkurser – alle, 
der som en del af deres faglige virke fører samtaler med de unge 
og ønsker at blive bedre til at kommunikere med en coachende 
tilgang. 

 UNDERVISER  Forfatter, underviser, coach og proceskonsulent 
Lotte Juul Lauesen, www.inter-mezzo.dk – forfatter til bogen 
”Den gode elevsamtale” (Akademisk forlag, 269 kr.). 
 TID OG STED  Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle.
1. modul: 12.-13. september 2016
2. modul: 10.-11. oktober 2016
3. modul: 10.-11. november 2016
Der undervises alle dage kl. 10-16.  
Fuld forplejning er inkluderet i prisen. 
Modul 1 ”Den gode elevsamtale” kan købes som kursustilrettet det 
enkelte gymnasium og afholdt på gymnasiet. 
 PRIS  Pris for 2 dage: 29.000 kr. ekskl. moms.
3.090 kr. + moms pr. modul á to dage, inkl. fuld forplejning og 
ekskl. overnatning. Rabatpris for alle tre moduler: 8.870 kr. 
ekskl. moms. Modulerne hænger sammen, men kan købes 
enkeltvis. 
 TILMELDING  Senest mandag 15. august 2016 til  
lotte@juullauesen.dk. Maks. 25 deltagere.

Motivation i gymnasiet
Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål
Kurset vil præsentere relevant teori om motivation fra interna-
tional og dansk forskning samt give inspiration og forslag til, dels 
hvordan lærerne kan fremme og støtte elevernes motivation 
gennem undervisning og professionelt relationsarbejde, dels 
hvordan lærerne selv kan blive ved med at være motiverede og 
motiverende.

Indhold
Med udgangspunkt i motivationsforskning og forskellige teorier 
om motivation og hvad der skaber positive læringsresultater for 
eleverne, vil kurset sætte fokus på, hvordan skolen og lærerne 
kan arbejde med at udvikle og fastholde elevernes motivation 
samt se på, hvordan lærerne i en tid med økonomiske udfordrin-
ger og forandringer kan fastholde egen motivation. 

Kurset vil sammen med deltagerne søge at give svar på 
spørgsmål som: Hvad er det, der motiverer den enkelte elev, og 
hvad kan læreren gøre for at fremme elevens motivation? Hvor-
dan kan man tilrettelægge en mere motiverende undervisning, 
og hvilke elementer indgår i en sådan? Hvilke ændrede under-
visningsformer og holdningsændringer kræver det, og hvad er 
lærersamarbejdets og ledelsens rolle i forbindelse med disse? 

Indholdselementer vil – ud over teorier – bl.a. være motive-
rende lærer-elev-relationer, undervisningstilrettelæggelse og 
sekvensering/lektionsstruktur med aktiverende arbejdsformer, 
lærerroller samt feedback.

Arbejdsform 
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog 
i mindre grupper og i plenum.
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 MÅLGRUPPE  Alle gymnasiale lærere og ledere. Kurset henvender 
sig til alle, der ønsker at arbejde med motivation. 
 UNDERVISERE  Lektor Annette Kjærgaard, Tornbjerg Gymnasium 
og tidligere lektor ved IBC Kolding Lisbeth Pedersen. 
 TID OG STED  Kursus 16210: Tirsdag den 27. september 2016, 
kl. 10-16, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. 
 PRIS  2.925 kr. 
 TILMELDING  Senest mandag den 29. august 2016 på  
www.gl.org/GLE

Målstyret undervisning og synlig læring 
– 2 dages internat – Mål, succeskriterier, vurdering og 
feedback, baseret på bl.a. John Hatties forskning

Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Cooperative Learning DK

Formål
Formålet med kurset er, at deltagerne lærer at arbejde med mål, 
succeskriterier, formativ vurdering og feedback i undervisningen 
samt at arbejde med elevernes mindset i forhold til egen læring.  

Indhold
Målstyret undervisning er undervisning, hvor det er synligt for 
eleverne, hvad de skal lære, hvordan det ser ud når de kan det, 
hvordan deres præstationer vil blive vurderet, hvad de selv kan 
gøre for at blive endnu bedre, og hvordan de kan blive en del af 
processen med både at sætte mål, give feedback og selvevalu-
ere. Når eleverne er med i denne dagsorden, øges deres motiva-
tion og initiativ i undervisningen. 

Kurset er forankret i forskning, men er samtidig meget prak-
sisorienteret. Vi vil bl.a. arbejde med, hvilke principper gode 
læringsmål skal leve op til, hvordan man sammen med eleverne 
kan opstille tydelige succeskriterier for læringen, hvad forskel-
lene er på summativ og formativ vurdering og konkrete eksem-
pler på det sidste, samt hvordan man kan arbejde med feedback 
på forskellige niveauer og i forskellige kontekster. 

Arbejdsform 
Kurset vil være en vekselvirkning mellem oplæg og mere work-
shopprægede aktiviteter. I løbet af de to dage vil vi afprøve og 
reflektere over en række konkrete strategier og teknikker, man 
som underviser kan anvende i arbejdet med den målstyrede 
undervisning.  

 MÅLGRUPPE  Undervisere på alle gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Instruktør fra Cooperative Learning DK med stor 
erfaring som kursusholder for bl.a. GL-E.
 TID OG STED  Kursus 16127: Onsdag den 28. september kl. 10 - 
torsdag den 29. september 2016, kl. 15, internat,  
Scandic Hotel Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.
 PRIS  5.170 kr. for GL-medlemmer og 6.475 kr. for  
ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest fredag den 19. august 2016 på  
www.gl.org/GLE

Målorienteret undervisning og 
feedback  NYHED 

Kursusudbyder 
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål
Formålet er, at man som underviser bliver i stand til at omsætte 
de ofte abstrakt formulerede faglige mål til konkrete produkt-og 
procesmål og samtidig fremme elevernes læringsproces ved at 
bruge feedback og formative evalueringsmetoder.

Indhold
Målorienteret undervisning er et af tidens dominerende svar på, 
hvordan kursister lærer med størst effekt. På dette kursus tager 
vi udgangspunkt i både nyere forskning og praktiske erfaringer 
med at arbejde med målorienteret undervisning i en dansk hf- 
og VUC kontekst. Vi stiller skarpt på, hvordan de meget ofte 
abstrakt formulerede faglige mål kan omsættes konkret til f.eks. 
produkt- og procesmål, så kursisterne ved, hvad de skal lære 
og med hvilken progression. Kurset giver også konkrete bud på 
feedback og formative evalueringsmetoder, der passer til en 
differentieret kursistgruppe, og som bidrager til skabelsen af et 
stærkt fagligt læringsfællesskab.

Arbejdsform 
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser, hvor 
den nyeste viden ”bringes i spil” i relevante grupper. Medbring 
ideer og materiale til forløb, som skal benyttes kort tid efter kur-
set samt pc. 

 MÅLGRUPPE  Målrettet undervisere på hf og VUC, men 
undervisere fra de øvrige gymnasiale uddannelser kan også 
deltage. Med fordel kan man deltage flere lærere fra samme 
skole (gerne som team omkring en klasse). Oplys institution og 
fagkombination ved tilmeldingen. 
 UNDERVISERE  Lektor Lis Rydahl Eilertzen, VUC Roskilde og  
cand.scient.soc. Janus Wolff Christiansen, begge eksterne 
lektorer ved IKV-Syddansk Universitet. 
 TID OG STED  Kursus 16208: Torsdag den 3. november 2016, 
kl. 10-16, Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense.
Kurset kan også afvikles skolebaseret, evt. over 2 eller 3 efter-
middage med mellemliggende arbejdsperiode
 PRIS  3.040 kr.
 TILMELDING  Senest mandag den 3. oktober 2016 på  
www.gl.org/GLE
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At lære for at lære  NYHED 

– Karakterfrihed, formativ evaluering og mindset i 
undervisningen

Kursusudbyder
GL-E

Formål
Formålet med dette kursus er at give en introduktion til at 
arbejde målrettet med at mindske elevernes fokus på karakterer 
og overfladisk performance – og styrke deres lyst og motivation 
til reelt at lære.

Indhold
Et undervisningsmiljø anno 2016 kan være en kompleks stør-
relse med overpræsterende, målrettede og perfektionistiske 
elever i samme klasse som demotiverede og skoletrætte elever, 
hvilket kan være en stor udfordring for underviseren.

Dette kursus tager derfor udgangspunkt i opbygningen af og 
konkrete erfaringer med et karakterfrit miljø i en forsøgsklasse. 
Fokus lægges dog primært på, hvad der sker i et læringsmiljø, 
når man skruer op for den formative evaluering og arbejder mål-
rettet med at involvere og aktivere eleverne endnu mere i lære-
processen. Kurset inddrager derfor erfaringer med og eksempler 
på helt konkrete teamerfaringer og fagøvelser i relation til:
■■ Mindset-teorien omsat til praksis (Carol Dweck)
■■ Elevporteføljer i fag og ift. studiekompetencer
■■ Elevsamtaler og læreren som læringsvejleder
■■ Rettestrategier med fokus på proces og elevinddragelse
■■ Lærersamarbejde i teamet om et fælles didaktisk fokus
■■ Formativ evaluering i praksis på tværs af fakulteter
■■ Øvelser der skelner mellem performance- og læringsrum og 

dyrker det risikofrie miljø, hvor det er godt at turde udfordre 
sig selv fagligt

■■ Motivationsorienteringer (Noemi Katznelson)
■■ Øvelser der øger elevernes robusthed til faktisk at kunne 

performe, når det er nødvendigt

Arbejdsform 
Kurset er delvist øvelsesbaseret og veksler mellem korte oplæg 
med afsæt i egne erfaringer med en karakterfri klasse og her-
efter praktisk afprøvning og videreudvikling i mindre grupper 
med udgangspunkt i egen hverdag og praksis. Pc bedes med-
bragt.

 MÅLGRUPPE  Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser. Man 
kan med fordel deltage flere fra samme team eller faggruppe. 
Deltagernes fagkombinationer bedes oplyst.
 UNDERVISER  Lektor Heidi Andersen, Odder Gymnasium.
 TID OG STED  Kursus 17103: Torsdag den 2. februar 2017, kl. 10-16, 
Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.
 PRIS  1.885 kr. for GL-medlemmer og 2.360 kr. for  
ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest fredag den 9. december 2016 på  
www.gl.org/GLE 

Respons og skriftlighed
Kursusudbyder 
GL-E

Indhold
De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til 
de momentvis mørke stunder, når de tidsrøvende rettelser af 
elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne 
om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve 
rettearbejdet som en sur og nytteløs pligt, der ikke påviseligt 
forbedrer elevernes skriftlige niveau.

På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan ret-
telser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes 
til alles forsøgsvise fulde tilfredsstillelse. Som alternativ til det 
traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige mulig-
heder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, 
konstruktiv respons og forpligtende samarbejde om at styrke og 
forbedre elevernes skriftlige kompetencer. 

Arbejdsform 
Kurset afvikles i en skønsom vekslen mellem oplæg og øvelser, 
hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger 
og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed.

 MÅLGRUPPE  Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag 
med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, 
historie/danskopgave m.m. (f.eks. samfundsfag, historie) – dog 
ikke kemi, fysik og matematik. Fagkombination bedes oplyst ved 
tilmeldingen.
 UNDERVISER  Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, 
Borupgaard Gymnasium.
 TID OG STED  Kursus 16125: Torsdag den 22. september 2016, 
kl. 10-16, Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.
Kurset kan også afvikles skolebaseret.
 PRIS  1.970 kr. for medlemmer og 2.465 kr. for ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest fredag den 19. august 2016 på  
www.gl.org/GLE

Motivation for læring  NYHED  
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Det er kursets formål, at deltagerne dels får en dybere forstå-
else af motivationsbegrebet dels får inspiration til undervisning, 
der understøtter elevernes motivation for læring.

Indhold
Kurset giver en introduktion til den metateoretiske udvikling af 
motivationsbegrebet samt et overblik over det teorikompleks, 
“nyere motivationsteori” dækker over. 

Med udvalgte nedslag i teorierne, særlig med vægt på Self 
Determination Theory og Selfefficacy (mestringsforventning) 
præsenteres centrale pointer og deres praktiske implikationer. 
Der bygges således bro mellem teori og praksis og gives eksem-
pler på, hvordan vi kan arbejde professionelt, både relationelt og 
didaktisk, med at understøtte elevernes motivation for læring.
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Arbejdsform 
Kursusformen vil veksle mellem oplæg og kursistaktiviteter 
herunder refleksioner og diskussioner over konkrete strategier til 
undervisningsbrug.

 MÅLGRUPPE  Undervisere på alle gymnasiale uddannelser.  
Maks. deltagerantal: 30
 UNDERVISER  Marie Neergaard, cand. mag. i sprogpsykologi og 
undervisningskonsulent i foredrags- og kursusvirksomheden 
www.læringslaboratoriet.dk Erfaren kursus- og oplægsholder.
 TID OG STED  Kursus 17102: Tirsdag den 31. januar 2017, kl. 10-16, 
Scandic Hotel Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.
 PRIS  1.885 kr. for GL-medlemmer og 2.360 kr. for  
ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest fredag den 9. december 2016 på  
www.gl.org/GLE

Mindfulness
– styrker elevernes koncentration og læring

Kursusudbyder
GL-E

Formål
Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig viden om 
mindfulness og får indsigt i, hvorledes mindfulness kan anvendes 
i undervisningen som en mulighed for at skabe indre ro og kon-
centration hos eleverne og dermed hjælpe dem til bedre læring 
og trivsel i gymnasiet.

Indhold
Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde 
i det aktuelle øjeblik. Kurset vil præsentere grundlæggende 
tanker bag mindfulness og erfaringer med mindfulness i under-
visningen samt drøfte lærernes muligheder for gennem bevidst 
opmærksomhedstræning at styrke og forbedre elevernes ind-
læring og fremme et positivt læringsmiljø i klassen. Kurset anvi-
ser konkrete øvelser til anvendelse i undervisningen samt giver 
deltagerne mulighed for at træne instruktion af disse.

Arbejdsform 
Oplæg vekslende med mindfulnessøvelser.
 
 MÅLGRUPPE  Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Lisbeth Pedersen, mindfulness-instruktør og 
tidligere ekstern lektor ved SDU, Institut for Kulturvidenskaber.
 TID OG STED  Kursus 16134: Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 10-16, 
Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. 
Kurset kan rekvireres som skolebaseret kursus – kontakt  
th@gl.org.
 PRIS  1.935 kr. for GL-medlemmer og 2.420 kr. for  
ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest fredag den 2. september 2016 på  
www.gl.org/GLE

Stilladserende skriveprocesser, 
feedback og elevtid  NYHED 

Kursusudbyder 
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål
Kurset har til formål at give lærerne konkrete metoder og anvis-
ninger til at udvikle elevernes skrivekompetencer og forbinde 
undervisningstid og (omlagt) elevtid samt til at benytte skrivning 
som en måde at tilegne sig faglig viden og kompetencer. 

Indhold
Kurset er praksisorienteret og bygger på den nyeste forskning 
fra skrive-forskningsprojektet "Faglighed og skriftlighed". Det 
inddrager de muligheder, som omlagt elevtid og skrivning i fag 
giver for at organisere undervisning og elevers skriveprocesser, 
så der bliver sammenhæng og progression mellem skrivning i og 
uden for undervisningen og mellem skriftlighed og mundtlighed.

Kurset sætter fokus på læreren som både underviser og vej-
leder, og i den forbindelse på sammenhængen mellem opgave-
formuleringen og den efterfølgende feedback og feedforward, 
så eleven bedst muligt hjælpes videre i sin udvikling som skriver. 
Klare læringsmål og procesfokus gør skrivning og læring i fag 
mere meningsfuld og giver læreren mulighed for at ændre en 
ellers tidskrævende respons og udnytte det læringsmæssige 
potentiale, som en didaktisk kobling af skriftlighed og mundt-
lighed giver. Forskellige nye måder at organisere skrivning på 
forbundet med ændrede rettestrategier fremmer også kom-
petenceudvikling i kollaborativ skrivning og peer-respons, hvor 
eleverne i fællesskab skriver og forbedrer teksten i skriveproces-
sen ud fra en kriteriebaseret feedback samt efterfølgende retter 
teksten. 

Arbejdsform 
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser, hvor 
den nyeste viden ”bringes i spil” i relevante grupper. Fagkombina-
tion bedes oplyst – medbring pc.

 MÅLGRUPPE  Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser, 
som har fag med skriftlig dimension eller som vil praktisere og 
udvikle skrivning i fag. 
 UNDERVISERE  Lektor, ph.d. Lisbeth Birde Wiese, Roskilde 
Katedral skole, lektor og uddannelsesleder Rita Juncher 
Christensen, Fredericia Gymnasium og lektor Jytte Melin, 
Learnmark Horsens – alle eksterne lektorer ved IKV-Syddansk 
Universitet. 
 TID OG STED  Kursus 16207: Tirsdag den 22. november 2016, 
kl. 10-16, Best Western, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.
Kurset kan også afvikles skolebaseret over 2 eller 3 efter middage 
med mellemliggende arbejdsperiode.
 PRIS  2.885 kr.
 TILMELDING  Senest fredag den 21. oktober 2016 på  
www.gl.org/GLE
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Læringsledelse: den enkelte og 
klassen. Aktionslæring  NYHED 

Kursusudbyder 
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål
Gennem læringsledelse kan vi skabe gode rammer for den 
enkelte elev/kursist og for klassen som et fællesskab, så hver 
enkelt elev lærer mest muligt og trives bedst muligt. Lærer-
teamet får redskaber til at afdække de læringskulturelle dimen-
sioner i klassen med henblik på at kunne differentiere undervis-
ningen. Endvidere introduceres aktionslæring som en metode 
til, at man selv eller i et team kan arbejde med udvikling af nye 
metoder til læringsledelse i egen undervisning. 

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i en definition af begrebet samtids-
relevant læringsledelse af den mangfoldige elev- og kursist-
gruppe på de gymnasiale uddannelser. Gennem oplæg, grup-
pearbejde og konkrete øvelser præsenteres deltagerne for 
redskaber, som kan hjælpe med at kortlægge elevers tilgange til 
undervisning og uddannelse. Herigennem vil læreren og lærer-
teamet kunne klarlægge de læringskulturelle dimensioner i 
klasse lokalet samt de individuelle og fælles lærings- og motiva-
tionsfaktorer, herunder udfordringer i relationsarbejdet. 

Kurset betoner aktionslæring som en metode til effektivt 
at udvikle læringsledelse yderligere samt øge de forskellige 
motivationsformer i klassen. Med afsæt i praksis afprøver man 
nye praksis- og organisationsformer for at forny og forbedre den 
daglige undervisning. Metoden lægger op til, at denne læring 
foregår i særligt rammesatte fællesskaber: Aktionslæringsgrup-
per. Samtidig kan aktionslæring anvendes som en mulig ramme-
sætning for supervision i teamsamarbejdet og til at bidrage til 
organisations- og kompetenceudvikling. 

Arbejdsform 
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels gruppearbejde 
og konkrete øvelser i relevante grupper. Medbring pc. 

 MÅLGRUPPE  Undervisere i de gymnasiale uddannelser. Det er en 
fordel at tilmelde flere (gerne team) fra samme skole.  
Oplys fagkombination ved tilmeldingen 
 UNDERVISER  Lektor og uddannelsesleder Nicolas Marinos, 
Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg og lektor Palle Veje 
Rasmussen, Ørestad Gymnasium, ekstern lektor ved IKV-
Syddansk Universitet.
 TID OG STED  Kursus 16209: Torsdag den 10. november 2016, 
kl. 10-16, Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.
Kurset kan også afvikles skolebaseret, evt. over 2 eller 3 efter-
middage med mellemliggende arbejdsperiode
 PRIS  3.075 kr.
 TILMELDING  Senest torsdag den 8. september 2016 på  
www.gl.org/GLE

Så sig dog noget 
– Få de stille elever til at tale

Kursusudbyder
GL-E

Formål
Vi kender alle de stille elever. De forstyrrer ikke, har sjældent 
fravær, laver lektier og arbejder pligtopfyldende i grupper og 
med afleveringer. Men de siger bare aldrig noget. For dem kan 
det være angstprovokerende at markere i timerne. Kurset er et 
tilbud til dig, der arbejder med unge i uddannelsessystemet og 
gerne vil hjælpe de stille elever til at ændre adfærd og hjælpe 
dem til at turde springe ud i nye udfordringer, både for at de kla-
rer sig bedre karaktermæssigt og for at give dem en ny oplevelse 
af eget værd i en større sammenhæng, hvor mundtlig perfor-
mance er et krav. 

Indhold
Kurset vil præsentere og karakterisere de stille elever og sætte 
fokus på de blokeringer, som forhindrer dem i at deltage aktivt i 
undervisningen.

Du vil blive klædt på til at støtte de unge i at gå fra stille til 
deltagende elever. Kurset giver dig konkrete redskaber til at bistå 
og facilitere det adfærdsændrende arbejde. Du vil få indblik i kog-
nitive adfærdsværktøjer og simple coachingstrategier og få ideer 
til at iværksætte både individuelle og gruppebaserede forløb.

Arbejdsform 
Vi vil gennem foredrag og workshops præsentere og illustrere 
forskellige redskaber, metoder og øvelser, som du kan bruge i dit 
arbejde med de en positiv forandring i de stille elevers skoleliv. 

 MÅLGRUPPE  Kurset henvender sig til alle undervisere på 
ungdomsuddannelser. 
 UNDERVISERE  Maiken Baltzer Løsmar og Mette Louise Graah 
 Rasmussen, begge Århus Katedralskole. 
 TID OG STED  Kursus 17104: Fredag den 3. februar 2017, kl. 10-16, 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7,  
5000 Odense.
 PRIS  2.225 kr. for GL-medlemmer og 2.775 kr. for  
ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest tirsdag den 3. januar 2017 på  
www.gl.org/GLE
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Master i sprogundervisning,  
lingvistik og it (SPLIT) 

Kursusudbyder
Aalborg Universitet i samarbejde med University College Capital 
og University College Nordjylland

Formål
SPLIT er en masteruddannelse for sproglærere, som ønsker at 
lave inspirerende, kompetent og tværfaglig sprogundervisning. 
Du får viden om, hvordan du kan optimere din undervisning og 
gøre den mere spændende for eleverne gennem brug af it og 
digitale medier, og du lærer selv at stå for udvikling af lærings-
koncepter. Uddannelsen giver dig endvidere et tværfagligt net-
værk at trække på. 

Indhold
Uddannelsen har undervisning indenfor følgende fire obligatori-
ske moduler:
■■ Sprogundervisning og it
■■ Formel grammatik og didaktik
■■ Funktionel grammatik og didaktik
■■ Grundlæggende digital kommunikation og didaktik

Endvidere er der mulighed for at vælge valgfagsmoduler inden 
for enten lingvistik eller it.

Se beskrivelse af modulerne på  www.split.aau.dk/indhold

Arbejdsform 
Undervisningen afvikles hovedsageligt som webbaseret fjern-
undervisning, hvor hvert modul indledes med et seminar med 
fysisk tilstedeværelse. Der vil således i alt være tre seminarer pr. 
semester, som foregår på skift i Aalborg og København. Uddan-
nelsen bygger på en tværfaglig, problemorienteret tilgang, og 
deltagernes erfaring og praksis inddrages i tilrettelæggelsen af 
undervisningen. AAU arbejder med problembaseret projektar-
bejde i grupper, og der lægges i høj grad op til samarbejde mel-
lem studerende. I forbindelse med projektarbejdet er der tilknyt-
tet en faglig vejleder.

 MÅLGRUPPE  SPLIT henvender sig til sprogundervisere 
på ungdomsuddannelser, f.eks. gymnasielærere. 
Med sprogundervisning menes både modersmåls- og 
fremmedsprogsundervisning – dvs. dansk, engelsk, tysk osv.
 UNDERVISER  Faglig koordinator Susanne Annikki Kristensen.
 TID OG STED  September 2016 – juni 2018.
Seminarer i Aalborg og København.
 PRIS  Masteruddannelse: 18.800 kr. pr. semester  
(4 semestre i alt).
Enkeltmodul: 6.300 kr.
 TILMELDING  Ansøg via www.split.aau.dk
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Masterkurser i gymnasiedidaktik (MIG) 

Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E

Formål
Der udbydes en didaktiklinje og en ledelseslinje.

MIG er opbygget af i alt 4 moduler, der hvert strækker sig over 
ét semester. Det sidste modul består i arbejdet med en afhand-
ling under individuel vejledning.

MIG/Didaktik – for gymnasielærere med interesse for planlægning, 
gennemførelse og evaluering af undervisning. 
Undervisningen på MIG/Didaktik er forskningsbaseret. Der 
undervises i den grundlæggende viden om skolekultur, læring og 
didaktik på et niveau, der ligger i forlængelse af pædagogikum og 
de studerendes undervisningserfaring. Uddannelsen sigter på, at 
de studerende føres ajour i de hurtigt voksende teoridannelser 
på disse områder ud fra konkret casemateriale. Uddannelsen 
sigter på forbedring af egen undervisning og på varetagelse af 
pædagogiske ledelsesopgaver.

MIG/Ledelse – for gymnasielærere og -ledere med interesse for 
organisation, organisationsudvikling, strategi og ledelse. 
Undervisningen på MIG/Ledelse er forskningsbaseret. Der under-
vises i generel teori om organisation og organisationsudvikling, 
om ressourcestyring og strategi – men undervisningen bruger 
gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger som 
case og udgangspunkt for analyse og diskussion.

Arbejdsform
Undervisningen er forskningsbaseret og øvelses- og caseoriente-
ret med korte oplæg. Deltagerne arbejder med materialer bl.a. i 
form af små skriftlige bidrag. I hvert modul gennemføres dele af 
undervisningen på tværs af de to linjer.

Indhold 
www.sdu.dk/mig

MIG/Didaktik
Modul 1. Kulturmøder i gymnasiet, undervisningens praksis samt 
pædagogiske teorier og metoder
Modul 2. Læringsteori, gymnasiale læringsmiljøer og lærepro-
cesser samt læring og gymnasiale læreprocesser 
Modul 3. Fagdidaktik, almendidaktik og samspilsdidaktik samt 
didaktiske teorier og metoder 
Modul 4. Masterafhandling

MIG/Ledelse
Modul 1. Omverdensforandringer, ledelse og organisationsstruk-
tur samt positioner i teori og metode om uddannelsesorganisa-
tion og ledelse
Modul 2. Ledelse af menneskelige ressourcer, økonomi og kva-
litet samt positioner i teori og metode om ressourceledelse i 
uddannelsesinstitutioner
Modul 3. Skolestrategiske perspektiver, ledelse af strategiske 
processer samt positioner i teori og metode om ledelse af stra-
tegiske processer i uddannelsesinstitutioner
Modul 4. Masterafhandling

 UNDERVISERE  De gennemgående undervisere er Steen Beck, 
Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensberg Elf, Peter 
Hobel, Tina Høegh, Ellen Krogh, Michael Paulsen, Anke Piekut, 
Ane Qvortrup, Jakob Ditlev Boje, Frode Frederiksen, Dion 
Rüsselbæk Hansen, Katrin Hjort og Peter Henrik Raae, der alle er 
videnskabelige medarbejdere ved Institut for Kulturvidenskaber, 
Syddansk Universitet, samt Berit Riis Langdahl, Aurehøj 
Gymnasium, der er ekstern lektor. Tillige medvirker specialister 
og praktikere med nært kendskab til gymnasiesektoren.
 TID OG STED  Undervisningen finder sted på Syddansk Universitet i 
Odense som 6 undervisningsgange (mandage og tirsdage – hele 
dage) fordelt over semesteret, dog med afvigelse for foråret 
2017 (anført nedenfor).

Efterår 2016: 
Modul 1: 22. og 23. august, 12. og 13. september, 3. og 4. oktober, 
24. og 25. oktober, 14. og 15. november samt 5. og 6. december.

Forår 2017: 
Modul 2: 23. og 24. januar, 6. og 7. februar, 6. og 7. marts, 27. og 
28. marts, 24. april (kun mandag) samt 22., 23. og 24. maj (man-
dag, tirsdag og onsdag).

Efterår 2017: 
Modul 3: 28. og 29. august, 18. og 19. september, 9. og 10. okto-
ber, 30. og 31. oktober, 20. og 21. november samt 11. og 12. 
december. 

 PRIS  18.000 kr. for et modul. Priserne er ekskl. moms.
 TILMELDING OG KONTAKT  Studiesekretær Kathrine Andersen på 
tlf. 6550 1475 eller e-mail mig@sdu.dk 
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I T  I  U N D E R V I S N I N G E N

Lav GPS audio-guide ekskursioner 
til lokalområdet og på studieture til 
elevernes smartphone  NYHED 

Kursusudbyder 
GL-E

Formål
Kurset er for dig, der har lyst til at eksperimentere med at skabe 
faglige “ud af huset”-aktiviteter i form af audio-guides til elever-
nes mobiltelefoner. Med en audio-guide vil eleverne kunne udfor-
ske dine og dine kollegers oplæg om f.eks. lokalområdets histo-
rie, fauna, jordforhold, infrastruktur, bystruktur og kultur ved at 
blive gps-guidet rundt i lokalområdet og få leveret stedspecifikke 
læreroplæg i deres personlige høretelefoner. Du kan gå med 
eleverne og bruge tid på at diskutere det faglige indhold med 
enkelte elever eller grupper af elever.

Indhold
Kurset vil være praktisk orienteret, og efter et kort indledende 
indlæg vil vi bevæge os ud og prøve nogle af Roskilde Gymna-
siums lokalt producerede guides.

Der vil være korte oplæg, hvor vi giver vores bud på vigtige 
didaktiske perspektiver på bl.a. lærerens rolle og funktion under 
GPS ekskursioner. 

Kurset er dog i høj grad af praktisk karakter og vil være base-
ret på hands-on arbejde med at skabe jeres egne audio-guides 
fra jeres pc/Mac.

Målet for kurset er at afprøve lærerproducerede og pensum-
relevante audio-guides, at reflektere hvordan mobil-telefoner 
og audioguides kan supplere undervisningen og at lære, hvordan 
man laver og forhåbentlig blive færdig med en lille guide, som 
kan indgå direkte i jeres undervisning.

Arbejdsform
Kurset vil være en blanding af ture ud i det centrale Roskilde, 
oplæg og praktiske øvelser. 

Medbring pc/Mac samt en smartphone med høretelefoner og 
mikrofon. Husk mobiltelefonens opladerkabel, så du kan tilslutte 
din mobil til computeren.

 MÅLGRUPPE  Kurset henvender sig til at alle faggrupper på 
gymnasieniveau. Kursist bedes angive fagkombination ved 
tilmelding.
 UNDERVISER  Adjunkt i biologi og naturgeografi, Marie Lohmann-
Jensen, ansat ved Roskilde Gymnasium og lektor i samfundsfag 
og historie- og it-vejleder Henning Romme Lund, ansat ved 
Roskilde Gymnasium.
 TID OG STED  Kursus 16133: Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 10-16, 
Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen 1, 4000 Roskilde.
 PRIS  1.750 kr. for GL-medlemmer og 2.190 kr. for  
ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest onsdag 14. september 2016 på  
www.gl.org/GLE

Nyt fra forskningen om  
digital læring og –didaktik 
– i ungdomsuddannelserne

Kursusudbyder 
GL-E

Formål
Formålet er et udbygge deltagernes viden om digital læring og 
didaktik. Dette med særligt henblik på viden, som der er forsk-
ningsmæssigt belæg for, og som læreren bagefter kan gøre brug 
af i sit virke som lærer.

Indhold
Indholdet omfatter de vigtigste fund i dansk og international 
forskning om digital læring og didaktik. Derudover omfatter det 
resultater af udviklingsprojekter på området, offentlige indika-
torer (karakterer, gennemførelsesprocenter og socioøkonomiske 
referencer) samt lokalt indhentede data om elevernes kommuni-
kation, samarbejde og self-efficacy i digitale læringsmiljøer.

Arbejdsform
Indholdet opdelt i tre blokke af 1½ times varighed. I hver del ind-
går oplæg, refleksion og fælles drøftelse samt overvejelser over 
opfølgning i egen undervisning. Deltagerne bedes medbringe 
it-udstyr.

 MÅLGRUPPE  Undervisere på alle gymnasiale uddannelser.
 UNDERVISER  Universitetslektor ved Danmarks institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet,  
Bent B. Andresen.
 TID OG STED  Kursus 16129: Tirsdag den 6. december 2016, 
kl. 10-16, Park Hotel Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
 PRIS  2.725 kr. for GL-medlemmer og 3.400 kr. for  
ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest fredag den 28. oktober 2016 på  
www.gl.org/GLE

Flipped Classroom 
Brug video til skabe læsefokus, mere tid til aktivitet og 
tydeliggøre faglige mål og standarder

Kursusudbyder 
GL-E
 
Formål
Kurset vil give dig de praktiske og teoretiske værktøjer til at 
anvende og producere videoundervisningsmateriale til at skabe 
fokus, mere tid til elevaktiverende arbejdsformer, lette lektie-
læsningen og til at vise klare mål og eksemplarisk brug af fage-
nes metoder.

Kurset vil tage udgangspunkt i den amerikanske metode flip-
ped classroom sat ind i en dansk undervisningstradition.

Indhold
Kurset vil indeholde en kort præsentation af flipped classroom, 
videotyper og struktureret forberedelse og lektioner, hvor 
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videoer indgår. Erfaringer, evalueringer og eksempler fra egen 
og andres undervisning med flipped classroom vil blive gennem-
gået.

Kurset er primært planlagt som et hands-on forløb, hvor vi vil 
producere videoer, diskutere forberedelse, lektioner og eventuelt 
projektforløb, hvor videoer indgår.

Målet er også at dele viden, få feedback på videoer og under-
visningsplanlægning og diskutere muligheder og begrænsninger 
ved flipped classroom.

Kurset er både for dig, som aldrig før har prøvet flipped class-
room og for dig, som har eksperimenteret lidt med metoden, 
men ønsker inspiration til nye måder at opbygge og anvende 
videoer.

Arbejdsform 
Kurset vil være en blanding af oplæg, erfaringsudveksling og 
praktiske øvelser. Medbring som minimum pc/Mac med webcam 
og høretelefoner, men medbring også gerne andre apparater 
der kan optage video, såsom smartphone, iPad og kamera. Husk 
kabel så de andre apparater kan tilsluttes pc/Mac. Medbring 
gerne eksempler på allerede producerede videoer.
Kurset vil tage udgangspunkt i bogen ”Flipped Classroom – kom 
godt i gang” fra forlaget Systime, som vil blive udleveret elektro-
nisk inden kurset.

 MÅLGRUPPE  Kurset henvender sig til at alle faggrupper på 
gymnasieniveau. Da kurset har fokus på praktiske øvelser vil 
deltagerantallet være begrænset til maks. 20. Kursist bedes 
angive fag ved tilmelding.
 UNDERVISER  Lektor i samfundsfag og historie- og it-vejleder 
Henning Romme Lund, ansat ved Roskilde Gymnasium og 
forfatter til bogen ”Flipped Classroom – kom godt i gang”, 
Systime 2015.
 TID OG STED  Kursus 17105: Onsdag den 18. januar 2017 kl. 10-16, 
MBKs mødelokaler, Pilestræde 61, 1112 København. 
 PRIS  Inkl. Henning Romme Lunds bog om emnet, 2.365 kr. for 
GL-medlemmer og 2.960 kr. for ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest torsdag den 15. december 2016 på  
www.gl.org/GLE
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S K O L E O R G A N I S AT I O N  O G  L E D E L S E

SU-grundkursus for alle  
SU-medlemmer på gymnasierne 

Kursusudbyder 
GL-E, Danske Gymnasier og Samarbejdssekretariatet 

Formål
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer 
en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg 
skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for 
de første 6 måneder efter udpegningen. GL og Rektorforeningen er 
enige om – ikke mindst set i lyset af OK 13 og den nye SU-aftale – 
at det er vigtigt, at der udbydes et kursus rettet mod gymnasiever-
denen med deltagelse af såvel ledelses- som medarbejdersiden, 
for at skabe en fælles forståelse og platform for arbejdet i SU.

Indhold
Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som 
SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for sam-
arbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasie arbejdsplads. 
Du får også indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, 
samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre 
samarbejde. Kurset tager afsæt i SU’s hverdag i gymnasieverde-
nen og bygger på en høj grad af deltageraktivitet. Der vil bl.a. være 
gruppeøvelser, hvor du får mulighed for at afprøve og drøfte syns-
punkter og erfaringer fra gymnasierne som arbejdsplads.

Arbejdsform
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, gruppeøvelser og 
dialog i mindre grupper og i plenum. 

 MÅLGRUPPE  Målgruppen er nyvalgte samarbejds udvalgs-
medlemmer.
 UNDERVISER  Underviser fra Samarbejdssekretariatet. 
 TID OG STED  Kursus 16143: Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 10-16, 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7,  
5000 Odense.
 PRIS  2.415 kr. 
 TILMELDING  Senest torsdag den 22. september 2016 på  
www.gl.org/GLE

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
– brancherettet for gymnasieskoler

Kursusudbyder
GL-E og Danske Gymnasier i samarbejde med PUF (Parternes 
uddannelsesfællesskab)

Formål
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at 
nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejds-
ledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljø-
arbejdet på egen arbejdsplads.

Indhold
Indhold på arbejdsmiljøuddannelsen vil være målrettet arbejds-
miljøarbejdet på gymnasieskoler. Der vil med udgangspunkt i 
arbejdsmiljølovgivningen og andet relevant materiale fra bran-
chen blive gennemgået emner inden for f.eks.:
■■ Arbejdsmiljøorganisationen (opbygning, funktion, opgaver)
■■ Arbejdspladsvurdering (APV, systematisk 

arbejdsmiljøarbejde) 
■■ Psykisk arbejdsmiljø (samarbejde, stress, krænkende adfærd)
■■ Fysisk arbejdsmiljø (indeklima, støj/akustik, belysning) 
■■ Kemisk værksted (farlige stoffer, udsugning, nye faremærker)
■■ Ergonomi (indretning af arbejdspladser, skærmarbejde)

Arbejdsform 
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog 
i mindre grupper og i plenum.

 MÅLGRUPPE  Målgruppen for Arbejdsmiljøuddannelsen er nyvalgte 
arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med 
ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker 
genopfriskning af kursus. 
 UNDERVISER  Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen.
 TID OG STED   
Kursus 16139: Mandag den 3. oktober kl. 10 - onsdag den 
5. oktober 2016, kl. 14.30, internat, Radisson Blu H.C. Andersen 
Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.
Kursus 17101: Tirsdag den 7. marts kl. 10 - torsdag den 9. marts 
2017, kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 
5500 Middelfart.
 PRIS  8.485 kr.
 TILMELDING  
Kursus 16139: Senest fredag den 2. september 2016.
Kursus 17101: Senest tirsdag den 24. januar 2017 
på www.gl.org/GLE

Arbejdsmiljøseminar 2016
– efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdsledere

Kursusudbyder
GL-E og Danske Gymnasier 

Formål 
Formålet med seminaret er, at både nyvalgte og erfarne arbejds-
miljørepræsentanter og arbejdsledere får uddybende redskaber 
til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.

Indhold
Seminarets indhold vil bygge på erfaringerne fra tidligere afviklet 
arbejdsmiljøseminar om, hvordan man i fællesskab kan arbejde 
med forskellige aspekter af skolens arbejdsmiljø, med fokus på 
APV, stress og konflikter.

Arbejdsform 
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, workshops, 
arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
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 MÅLGRUPPE  Målgruppen for dette efteruddannelsestilbud er både 
nyvalgte og erfarne arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsledere 
og andre med ansvar for arbejdsmiljøet. Deltagelse i seminaret 
er også åben for ikke GL-medlemmer.
 UNDERVISERE/TOVHOLDERE  Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve 
Clausen og konsulent Morten Bayer, GL, i samarbejde med andre 
oplægsholdere.
 TID, STED OG PRIS  Kursus 16141: Mandag den 14. november kl. 9.30 
til tirsdag den 15. november 2016, ca. kl. 12.00, internat. 
Oplysninger om sted, pris og tilmelding vil blive meddelt direkte 
til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på et senere tidspunkt 
på www.gl.org

Coaching, et individuelt tilbud til 
fastansatte
Reformer med ændring af faglighed, skema-struktur, kolle-
gasamarbejde mv. giver sammen med ændrede elevtyper og 
ændrede ejerforhold nye vilkår og udfordringer for lærernes 
arbejde.

Coaching er en samtale mellem læreren og en erfaren coach 
med stort kendskab til gymnasieverdenen. Her gives ro og rum 
til systematisk og i fortrolighed at reflektere over, hvordan del-
tagerne bedst møder disse udfordringer med henblik på størst 
mulig arbejdsglæde.

Formål 
Formålet med forløbet er at bidrage til at afklare og omsætte 
deltagerens ressourcer, kompetencer og strategier for at nå de 
mål som identificeres.

Indhold
Samtalerne tager udgangspunkt i lærerens aktuelle situation 
med henblik på at skabe nye vinkler og nye indsigter – give ny 
inspiration. Der er hos coachen ingen forudfattede meninger eller 
fokus på at løse problemer. Coachen er i sin tilgang værdifri og 
er alene centreret om at stille spørgsmål, lytte, udforske poten-
tialer og give deltageren support og nye strategier for fremtiden. 
Forløbet omfatter 5 individuelle samtaler.

 MÅLGRUPPE  Kurset tilbydes ansatte lærere i de gymnasiale 
uddannelser.
 UNDERVISERE  Efteruddannelseskonsulent, lektor Mette Knudsen, 
cand. mag. med efteruddannelse i coaching og psykoterapi. 
Konsulent Peter Holst, cand.mag. med efteruddannelse i 
coaching og psykoterapi.
 TID OG STED  De individuelle samtaler kan foregå i GL’s lokaler, 
København, eller de kan foregå efter aftale på egen skole/
hjemme. Løbende tilmelding er mulig.
 PRIS  4.500 kr. ved samtaler i GL’s lokale, København.
Ved samtaler på egen skole eller i eget hjem opkræves et fast 
tillæg på 380 kr. pr. samtale til dækning af coachens udgift til 
transport, så den samlede pris bliver 6.400 kr.
 TILMELDING  Kontakt GL-E via mail gl-e@gl.org for aftale af tid og 
sted for samtalerne. 

Kursus i skoleøkonomi 2016 i København
– for medarbejderrepræsentanter og TR

Kursusudbyder
GL 

Formål
Styreformen med selveje og taxameterstyring på de gymnasiale 
uddannelser bevirker, at skoleledelsen har stor fokus på økonomi 
og bundlinje. Det stiller store krav til bestyrelsesrepræsentan-
ternes og tillidsrepræsentanternes evne til at forstå, fortolke og 
stille spørgsmål til skolens budget og regnskab. Opgaven er ble-
vet mere krævende i forbindelse med det seneste års nedskæ-
ringer og varslinger om nedskæringer på det gymnasiale område. 
Kurset skal ses som en introduktion til eller en genopfriskning af 
regnskaber og budgetter samt til, hvordan økonomien fungerer 
på en statslig selvejende institution med taxameterstyring. Kur-
set ligger efter offentliggørelse af et finanslovsforslag for 2017 
og lige inden budgetgodkendelsen i bestyrelsen. 

Indhold
De økonomiske vilkår – taxameterstyring 
Her gennemgås, hvordan de gymnasiale uddannelser styres, 
hvordan og hvor taxametrene fastsættes samt hvilke konse-
kvenser taxameterstyring har for den enkelte skole. Samtidig 
gennemgås den nyeste finanslovs konsekvenser for gymnasi-
erne.
Forstå budget og regnskab 
Her gennemgås, hvad man bør være særlig opmærksom på ved 
skabelsen af budgettet og regnskabet, hvilke krav er der, hvad er 
forskellen på budget og regnskab, hvorfor og hvordan skabes der 
overskud, hvor er ledelsens fokus m.v. Her kan stilles konkrete 
spørgsmål til den kommende budgetlægning eller seneste års-
regnskab.

Arbejdsform 
Oplæg og gruppearbejde.

 MÅLGRUPPE  Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og TR ved 
gymnasiale uddannelser. 
 UNDERVISERE  En økonomiansvarlig fra en skole og konsulent 
Anette Rachlitz, GL. 
 TID OG STED  Kursus 16142: Tirsdag den 11. oktober 2016, kl. 10-16, 
MBKs mødelokaler, Pilestræde 61, 1112 København. Program 
vil blive annonceret på GL’s hjemmeside: www.gl.org under GL/
Arrangementer. 
 PRIS  Kursusafgift og transport betales af GL, hvis du er 
medlem. Hvis du ikke er medlem koster det 1.000 kr. at deltage, 
og GL betaler ikke transport.
 TILMELDING  Senest fredag den 9. september 2016 www.gl.org/
Arrangementer

Master i gymnasiepædagogik (MIG)  
– ledelsessporet
Se beskrivelsen af  MIG/ledelse under Almene og didaktiske 
kurser hvor der er en samlet beskrivelse af MIG uddannelsen.
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M E D L E M S T I L B U D

Brug stemmen bedre 
Kursusudbyder
GL-E

Indhold
Kurset præsenterer deltagerne for redskaber til bedre brug af 
stemmen.

Målet er at kursisterne får mulighed for at tilegne sig en brug 
af stemmen, der er sund og ikke-trættende. 

Med udgangspunkt i øvelser blandet med korte teoretiske 
oplæg får deltagerne mulighed for at reflektere over og under-
søge den måde, man bruger sin stemme på.

Deltagerne får en værktøjskasse med helt konkrete stemme-
tekniske øvelser med hjem, og vi vil desuden arbejde med, hvordan 
kroppens holdning og spændinger påvirker brugen af stemmen.

Kurset fokuserer på, hvordan den gode brug af stemmen bli-
ver en del af den enkelte lærers undervisningspraksis.

Der bliver opfølgende udsendt en oversigt over de øvelser, der 
har været brugt på kurset, så deltagerne kan arbejde videre med 
den gode stemmebrug i hverdagen.

Arbejdsform 
Teorioplæg, øvelser og gruppearbejde. Flade sko og behageligt 
tøj anbefales – max 16 deltagere.

 MÅLGRUPPE  Kurset retter sig både mod lærere med stemme-
problemer som hæshed og træthed i stemmen, og lærere som 
ønsker redskaber til at kunne bruge stemmen bedre.  
 UNDERVISER  Annemarie Krarup, lektor på Frederiksberg hf og 
stemmekonsulent.
 TID OG STED  Kursus 16131: Mandag den 5. december 2016, 
kl. 10-16, Comfort Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23,  
1620 København.
 PRIS  Kurset tilbydes GL-medlemmer som medlemstilbud for et 
deltagergebyr på 450 kr. 
For medlemmer der har brugt et medlemstilbud i samme 
skole år, er prisen 1.995 kr. 
For ikke-medlemmer er prisen 2.495 kr.
 TILMELDING  Senest fredag den 28. oktober 2016 på  
www.gl.org/GLE

Coaching, et individuelt tilbud til  
ikke-fastansatte 
GL tilbyder gratis coaching til GL-medlemmer, der er blevet 
varslet afskediget, ikke blevet genansat i en vikarstilling eller er 
ledige.

Coachingsamtalerne tager udgangspunkt i din aktuelle situa-
tion med henblik på at skabe inspiration, indsigt og nye vinkler på 
din situation. 

Har du brug for krisehjælp i forhold til en opsigelse, er dette 
tilbud også brugbart. 

Coachen giver konkret psykologisk viden om stress og trivsel, 
så du bedre kan orientere dig og finde en vej videre i både karri-
ereforløb og personlig retning. 

Coachen er i sin tilgang værdifri og lyttende. Coachen vil stille 
spørgsmål, lytte, udforske potentialer og give medlemmet sup-
port og nye strategier for fremtiden. 

Tilbuddet omfatter op til 5 individuelle samtaler med coach 
Lene Bjergland, som er cand. mag. og psykoterapeut med spe-
ciale i stress og trivsel. Det er også en mulighed, at coaching 
sker sammen med andre. Lene har igennem en årrække hjulpet 
GL-medlemmer.

Coachingen finder sted i København eller Aarhus. Der er også 
mulighed for, at samtalerne kan foregå via Skype.

Er du interesseret i at benytte dette medlemstilbud, kan du 
kontakte GL på mail eller tlf. 3329 0900.

Du kan benytte medlemstilbuddet, hvis du er opsagt fra 
fast stilling, ikke blevet forlænget i vikarstilling, er ledig eller er 
varslet ned i tid og bliver berettiget til supplerende dagpenge. 
Endvidere skal du have været medlem af GL uafbrudt i minimum 
de seneste 12 måneder og haft beskæftigelse ved en gymnasial 
uddannelse. 

Seminar for nye lærere
Kursusudbyder
GL

Formål
At give nyansatte mulighed for at udveksle erfaringer, høre om 
GL og ansættelsesvilkårene samt møde Undervisningsministe-
riet og lederrepræsentanter.

Indhold
Programmet er opdelt i tre "moduler", hvor du først får mulighed 
for at udveksle erfaringer med andre lærere, som også er nye i 
lærerjobbet. Herefter hører du lidt om GL, og der bliver mulighed 
for at få drøftet dine ansættelsesvilkår, din løn mv.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på karriere- og kom-
petenceudvikling. Undervisningsministeriet vil fortælle om 
pædagogikum, og hvad du som lærer kan bruge ministeriet og 
fagkonsulenterne til. En rektor vil fortælle om dine muligheder 
i gymnasiesektoren, og en repræsentant fra GL vil fortælle om 
GL's tilbud til dig om efteruddannelse, om de faglige foreninger 
mv. Derefter er der mulighed for at drøfte dine erfaringer og 
ønsker med andre nyansatte og med oplægsholderne.

 MÅLGRUPPE  Medlemmer af GL, som er er ansat inden for de 
senere år på en af gymnasieuddannelserne, og som ikke tidligere 
har deltaget i et seminar for nye lærere.
 TID OG STED  Torsdag den 30. marts 2017, kl. 9.15-16, i GL, 
Vesterbrogade 16, 1620 København.
Pris: Gratis for GL-medlemmer. Deltagelse påvirker ikke mulig-
hed for at deltage i andre GL-E- medlemstilbud. GL betaler rejse-
omkostninger med tog/bus for medlemmer.
 TILMELDING  Senest torsdag 16. marts 2017 på www.gl.org under 
Arrangementer, nye lærere.
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Seminar for ikke-fastansatte og vikarer 
Kursusudbyder
GL tilbyder igen i år et seminar for ikke-fastansatte og vikarer

Formål
Kurset er rettet mod nye lærere, men du er også velkommen, 
selvom du har erfaring. På seminaret vil du høre om forhold og 
vilkår for nye lærere, blive fagligt inspireret og netværke med 
andre lærere. Programmet følger på hjemmesiden.

 TID OG STED  Lørdag den 24.- søndag den 25. september 2016, 
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
 PRIS  Kursus, ophold og transport er gratis for GL medlemmer. 
Der er dog kun et begrænset antal pladser. 
 TILMELDING  Senest fredag den 16. september 2016 – Først til 
mølle – på www.gl.org under Arrangementer, Nye lærere.
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B I L L E D K U N S T

Perspektivisk gengivelse og 
anamorfoser
Kursusudbyder 
Gymnasiets Lærere i Billedkunst & Design

Indhold
Anamorfoser og øjenblændværk har betaget mennesker så 
længe, der har været billeder til. 

I gymnasiesammenhæng er den perspektiviske forvrængning 
oplagt at beskæftige sig med i AT, da samspillet mellem kon-
struktionen og den kunstneriske udførelse er et skoleeksempel 
på, hvordan fag fra forskellige fakulteter kan berige hinanden.

På kurset vil der blive givet en kunsthistorisk og matematisk 
indsigt i anamorfoser og trompe l’oeil maleri samt instruktion i, 
hvordan man kan skabe perspektivkasser og store anamorfoser 
sammen med klasserne.

Programmet er tilrettelagt, så der veksles mellem teoretiske 
oplæg, praktiske workshops og små pauser med forfriskninger.

Undervisere: Claus Jensen (Ma), Jens Sherman Christensen 
(Ma), Jytte Schurmann Sloth (Ma), Elisabeth Rask (Bk)

 MÅLGRUPPE  Billedkunstlærere og matematiklærere.
 TID OG STED  Torsdag den 29. september 2016, kl. 9.30-16.30, 
Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg.
 PRIS  1.500 kr. for medlemmer af faglige foreninger 
(Billedkunst/matematik) 1.900 kr. for ikke-medlemmer. Kurset er 
med fuld forplejning.
 TILMELDING  Senest den 1. september 2016 til lise.vindel.
pedersen@rks-gym.dk eller www.kunstogdesign.net

B I O L O G I

Hjerne og biopsykologi  NYHED 

Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med forlaget Columbus

Formål
Faglig pædagogisk inspiration til at inddrage hjerne og biopsyko-
logi i undervisningen i psykologi og biologi.

Indhold
Siden årtusindskiftet er der bl.a. med anvendelse af moderne 
hjerneskanningsteknikker sket en eksplosiv udvikling i den medi-
cinske/biologiske viden om hjernen – en viden der har stor betyd-
ning for både psykologi og biologi. Kurset behandler en række 
hotte emner på grænsefladen mellem biologi og psykologi som 
f.eks.:

■■ Teenagerhjernen 
■■ Hjernens udvikling fra spæd til voksen
■■ Kønsdifferentiering
■■ Arv og miljø i et epigenetisk perspektiv
■■ Arousal og stress
■■ Perception
■■ Belønningssystem
■■ Læring
■■ Hukommelse

Arbejdsform 
Foredrag, oplæg, gruppearbejde, øvelser.
Maks. deltagerantal: 30. Deltagere bedes medbringe pc. Oplys 
fagkombination ved tilmelding.

 MÅLGRUPPE  Gymnasie- og hf-lærere på ungdomsuddannelserne 
med fagene psykologi og biologi. 
 UNDERVISER  Lektor Troels Wolf, Solrød Gymnasium. 
 TID OG STED  Kursus 16135: Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 10-16, 
Park Hotel Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
 PRIS  1.845 kr. for GL-medlemmer og 2.305 kr. for  
ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest fredag den 23. september 2016 på  
www.gl.org/GLE

D A N S K

Kursus – Dansklærerforeningen  
– Årsmøde
Sandheden i journalistik og medier

Kursusudbyder 
Dansklærerforeningen/G, Sektionen for stx og hf & 
Dansklærerforeningen/E, Sektionen for hhx, htx, eux & EUD

Formål
Gennem de sidste ti år har vi været vidner til og deltagere i en 
net-revolution som for altid har ændret mediebilledet. Når vi nu 
taler om “medierne”, er det ikke længere f.eks. aviserne eller DR 
og TV2 vi taler om. Nettet er det altdominerende medie, som 
karakteristisk nok er uden afsender. Hvad bliver der så af medi-
erne som vi kendte dem? Og af de mediegenrer danskfaget har 
haft som kernetekster? Dette vil årskurset forsøge at give bud 
på sådan at vi i danskfaget kan opdatere vores medieundervis-
ning til det moderne mediebillede.

Indhold
Hvordan kan man overhovedet vide om sandheden er derude? 
Detektor og spin-programmer strides om hvorvidt virkeligheden 
er andet end sprog. Journalister anklages for plagiat. I blogs 
og på Facebook kæmper grupper om at få deres nyheder med i 

KURSER I FAGENE
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trafikken, være en del af flowet og skabe kliks og likes og delin-
ger. Nye internet-magasiner kæmper med fiktionsinspirerede 
virkemidler om modtagernes gunst. Men hvor skal vi gå hen med 
vores autenticitetsbegær hvis ikke til nyhederne? Hvor skal vi 
dykke ned for at være opdaterede og vidende medborgere og 
deltagere? Hvordan kan vi lære eleverne at aflæse og producere 
moderne mediefortællinger? 

På kurset vil deltagerne både være læsere, lyttere og produ-
center af medietekst.  Oplægsholdere er journalister, forskere, 
dokumentarister med fingrene i de helt aktuelle tendenser. Års-
mødet afholdes i Aarhus, og torsdag aften skal vi i teatret. Fre-
dag sen eftermiddag planlægges en tur til havnen, hvorfra vi med 
hjælp fra underviser i journalistik skal prøve at rapportere. På 
kursets workshopper er det planen at deltagerne vil kunne lave 
fælles forberedelse til forløb for faggruppen hjemme på skolen.

 TID OG STED  Årsmødet holdes på Comwell Aarhus, 
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.
2 overnatninger: Torsdag den 29. september, kl. 12 til lørdag den 
1. oktober 2016, kl. 11. 
1 overnatning: Torsdag den 29. september, kl. 12 til fredag den 
1. oktober 2016, kl. 15.30.
 PRIS  
2 overnatninger: 4.550 kr. for medlemmer af Dansk-
lærerforeningen, 4.850 kr. for ikke-medlemmer.  
1 overnatning: 3.350 kr. for medlemmer af Dansklærer-
foreningen, 3.650 kr. for ikke-medlemmer. I prisen er inkluderet 
kursusmateriale efter aftale med Copydan. Prisen er 
ekskl. moms.
 TILMELDING  Senest den 1. september 2016 via www.dansklf.dk – 
Se info/program samme sted.

Nye fagdidaktiske vinkler
Kursusudbyder 
Dansklærerforeningen/G
Sektionen for stx og hf

Formål
Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske 
vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets 
tre stofområder og deres samspil. 

Sigtet er at give danskfagets bud på hvordan vi kan motivere 
og løfte unge og synliggøre den læring og dannelse der klæder 
dem på til at møde verden.

Indhold
Kurset sætter særligt fokus på kreative, produktive og inter-
aktive måder hvorpå man kan åbne op for de tre stofområder. 
Hvordan giver litteraturhistorien mening for unge i dag både 
med tilbageblik og udblik til verden omkring dem? Hvordan bli-
ver unge kreative og kritiske sprog- og mediebrugere? Hvordan 
udvikler vi mundtlige og skriftlige kompetencer i arbejdet med de 
tre stofområder?

Kurset vil indeholde workshops, vidensdeling, teoretiske og 
praksisnære oplæg. 

 TID OG STED  Tirsdag den 24. januar til onsdag den 25. januar 2017, 
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 

 PRIS  For medlemmer af Dansklærerforeningen 3.550 kr.
For ikke-medlemmer 3.750 kr.
Priserne er ekskl. moms. I prisen er inkluderet kursusmateriale 
efter aftale med Copydan.
 TILMELDING  Senest den tirsdag den 20. december 2016 på  
www.dansklf.dk
Kontakt Karen Wagner, kwa@oegnet.dk, tlf. 3165 5048.

Skolebaserede kurser til dansk på alle 
gymnasieuddannelserne
Kursusudbyder 
Dansklærerforeningen/G
Sektionen for stx og hf

Formål
Dansklærerforeningens sektion for stx og hf afholder skoleba-
serede kurser i foråret 2017. Kurserne er enkeltdagskurser og 
relaterer sig bredt til fagets tre stofområder sprog – litteratur 
– medier. Formålet med kurserne er at give inspiration til dansk-
undervisningen.

Indhold
De skolebaserede kurser er skræddersyede til at efteruddanne 
dansklærere inden for fagets tre hovedområder. En folder med 
nærmere information om kursernes indhold vil blive sendt til 
skolerne medio august 2016.

Arbejdsform
Der arbejdes med både faglige oplæg og konkrete praktiske 
øvelser.

 MÅLGRUPPE  Dansklærere inden for det gymnasiale område.
 TID OG STED  Februar, marts og april 2017 på den enkelte skole.
 PRIS  925 kr. pr. deltager. Prisen er ekskl. moms.
 TILMELDING  Senest tirsdag den 1. november 2016. Information 
om tilmelding vil fremgå af folder (august)
Kontakt Camilla Aaquist, aaquist83@gmail.com, tlf. 2294 6592.

Regionale kurser
Også i dette skoleår afholder fagkonsulenterne og Dansklærer-
foreningens (G og E) regionsrepræsentanter et årligt kursus/
møde i hver af landets regioner. Ud over oplæg er indlagt et net-
værksmøde for FIP-deltagere (ministeriets program for Faglig 
Udvikling i Praksis) enten i starten eller slutningen af kurset. 
Kig i Dansk Noter og på www.dansklf.dk for information om hvor-
når mødet afholdes i din region. Møderne vil ligge vinter og forår 
2016-2017. 
Kontakt Karen Wagner, kwa@oegnet.dk, tlf. 3165 5048.
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E N G E L S K

Klimaforandringer og bæredygtighed
Kursusudbyder 
Engelsklærerforeningen for gymnasiet og hf

Formål
Dette kursus vil beskæftige sig med de mange muligheder, der 
er for at bringe klima- og bæredygtighedsproblematikken i spil i 
undervisningen.

Indhold
Særligt fokus vil blive lagt på: 
■■ cli-fi: nylig litteratur med klimakrisen i centrum
■■ klimakrisen i medierne
■■ inspiration til koblinger imellem engelsk og andre fag

Arbejdsform
Oplæg direkte målrettet undervisningen i engelsk.

 MÅLGRUPPE  Engelsklærere i gymnasiet og på hf. 
 UNDERVISERE  Bodil Hohwü Nielsen, Risskov Gymnasium og 
Anette Damm Scheuer, Virum Gymnasium. 
 TID OG STED   
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 13-16, Virum Gymnasium, Virum.
Tirsdag den 4. april 2017, kl. 13-16, Risskov Gymnasium, Aarhus.
 PRIS  500 kr. for medlemmer af Engelsklærerforeningen og 
850 kr. for ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest mandag den 20. februar 2017 på mail: 
kursus@engelskforeningen.dk.
Kontakt evt. undervisere inden tilmelding på bh@risskov-gym.dk 
eller as@edu.virum-gym.dk

In-Yer-Face and Beyond:  
Britisk Teater fra 90’erne og 00’erne
Kursusudbyder
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf

Formål
Indsigt i britisk teatermiljø fra 90’erne og 00’erne: periodens ten-
denser, tematikker og dramatikere.

Indhold
Postmoderne tendenser i britisk teater fra slutningen af det 20. 
og starten af det 21. århundrede introduceres med vægt på det 
nyere. Tekster og tematikker præsenteres med et klart blik på, 
hvordan det kan bruges i undervisningen. Kurset har blanding af 
foredrag og øvelser.

 MÅLGRUPPE  Engelsk- og dramalærere ved de gymnasiale 
uddannelser.
 UNDERVISER  Lektor Niels-Martin Trier Josefsen, forfatter til 
From Aparheid to Zefside (2015), Håndbog i engangsknald m.fl. 
(2013) og Novelleteater (2013) og Broken Things: Three Stabs at 
Postmodernism (2016). 

 TID OG STED  
Onsdag den 7. september 2016, kl. 11.30-15.30, Morsø 
Gymnasium, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors. 
Tirsdag den 20. september 2016, kl. 13.00-17.00,  
Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 4600 Køge. 
 PRIS  500 kr. for medlemmer og 850 kr. for ikke-medlemmer af 
Engelsklærerforeningen.
 TILMELDING  Senest fredag den 7. august 2016 for Nykøbing-
kurset på Engelsklærerforeningens hjemmeside. 
Senest fredag den 21. august 2016 for Køge-kurset på 
Engelsklærerforeningens hjemmeside.

Amerikanske tv-serier i 
engelskundervisningen
Kursusudbyder 
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf

Indhold
Med udgangspunkt i forskellige udsnit fra nyere amerikanske 
tv-serier introduceres kursisterne for væsentlige karakteristika, 
produktionsforhold, temaer, historiske tendenser og paradigmer i 
amerikanske tv-serier. Der gives indblik i, hvordan man kan bruge 
udsnit – og hele afsnit – fra forskellige tv-serier i undervisningen 
og til eksamen. Kurset blander forelæsning med workshop-
arbejde, og det vil være konkret anvendelsesorienteret.

Formål 
Kurset giver underviseren en indsigt i, hvordan amerikanske  
tv-serier kan bruges i engelskundervisningen og til eksamen.

 MÅLGRUPPE  Undervisere i engelsk.
 TID OG STED  Torsdag den 29. september 2016, kl. 9-16, 
Borupgaard Gymnasium, Lautruphøj 9, 2750 Ballerup.
 PRIS  1.750 kr. for medlemmer af Engelsklærerforeningen og 
2.100 kr for ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest onsdag den 31. august 2016 via 
Engelsklærerforeningens hjemmeside 
www.engelskforeningen.dk/kursusoversigt/kommende-kurser

Less Is More – Grammatikkursus
Kursusudbyder 
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf

Indhold
Der lægges vægt på hvad (og hvor lidt!) vores elever skal kunne, 
så de kan undgå fejl og klare de skriftlige eksamensopgaver. Der 
vil være en progressionsliste (med fokus på ordklasser), en pixi 
grammatik på 4 A4 sider, de 7 fejltyper, færdige formuleringer til 
elektronisk retning og grammatik som power point. Desuden vil 
der være øvelser, bl.a. ved brug af mobiltelefon og CL, hvordan 
man kan bruge det til at brillere (inversion) samt strategier til 
løsning af grammatiske opgaver med internet adgang.

 MÅLGRUPPE  Engelsklærere.
 UNDERVISER  Finn Agger, lektor på Tørring Gymnasium.
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 TID OG STED  
Fredag den 12. august 2016, kl. 9.30-12.30,  
Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg. 
Fredag den 23. september 2016, kl. 12-15,  
Frederikshavn Gymnasium og hf, Kærvej 1, 9900 Frederikshavn.
 PRIS  500 kr. for medlemmer af Engelsklærerforeningen og 
850 kr. for ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest den 1. august 2016 for Silkeborg-kurset 
og seneste den 23. august 2016 for Frederikshavn-kurset via 
Engelsklærerforeningens hjemmeside:  
www.engelskforeningen.dk/kursusoversigt/kommende-kurser

The Graphic Novel i undervisningen
Kursusudbyder 
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf

Formål  
Kurset vil give deltagerne viden om relevante værker, forløbs-
planlægning, hvilke opgavetyper/genrer/etc., man ville kunne 
træne via forløbet. 

Indhold 
Kurset sætter fokus på en længe overset genre i Danmark. ’The 
Graphic Novel’ er et spændende alternativ/supplement til den 
traditionelle værklæsning. I forhold til undervisningen tilbyder 
genren følgende:
■■ Umiddelbar kontakt til eleverne
■■ Højnelse af elevernes analytiske færdigheder via blandingen af 

det visuelle og det tekstuelle samt variation i undervisningen.

Arbejdsform 
Kurset vil have fokus på det anvendelsesorienterede aspekt af 
’The Graphic Novel’.

 MÅLGRUPPE  Lærere som underviser i engelsk i gymnasieskolen 
eller på hf.
 UNDERVISERE  Oplyses senere.
 TID OG STED  HF & VUC FYN Odense City Campus. 
Tidspunkt og dato oplyses senere.
 PRIS  Oplyses senere.
 TILMELDING  kursus@engelskforeningen.dk

G E O G R A F I

Se også kurserne:
■■ Klimakrisens kampe og konsekvenser under Samfundsfag
■■ Nye samfundsvinkler på klimaforandringer i Danmark under 

Samfundsfag

Geologi i praksis – kursus 1: Introduktion  
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Geografer med en begrænset geologisk baggrund, som ønsker 
en øget fortrolighed med geologi.

Indhold
På kurset vil deltagerne opnå en øget geologiske viden, som kva-
lificerer deres teoretiske undervisning, og giver deltagerne mod 
på at inddrage geologiske eksperimenter og feltundersøgelser i 
undervisningen.
På kurset vil vi arbejde med følgende emner:
■■ Det geologisk kredsløb
■■ Bestemmelser af hovedtype af bjergarter
■■ Densiteten af bjergarter og betydningen for pladetektonikken
■■ Laboratorieundersøgelser af kalk og forskellige jordarter
■■ Hjemmesider og webgis med geologi (Miljøportalen m.fl.)
■■ Simple undersøgelser af pladerande og landskaber med 

Google Earth
Emnerne bliver koblet til konkrete cases eller problemstillinger.

Arbejdsform 
Oplæg, eksperimenter, cases.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
 UNDERVISER  Lektor Niels Vinther, nielsvinther1@gmail.com, 
tlf. 5379 1599 og lektor Christian B. Skipper,  
cb@rosborg-gym.dk , tlf. 2777 1363.
 TID OG STED  Fredag den 13. januar 2017, kl. 10-16. Morgenbrød og 
kaffe fra kl. 9.30.
Rosborg Gymnasium & HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle.
 PRIS  1.800 kr. 
 TILMELDING  Senest torsdag den 6. oktober 2016 til  
dnm@vucfyn.dk.

Geologi i praksis – kursus 2:  
Geologi i felten
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Geografer som ønsker en øget fortrolighed med geologi.

Indhold
Kurset er udelukkende et feltkursus. Medbring passende tøj til 
turen, samt en stor madpakke, kaffe m.m. På kurset arbejder vi 
med følgende feltundersøgelser
■■ Strandsten og det geologiske kredsløb
■■ Ledeblokke
■■ Istidslandskaber
■■ Kystmorfologi
■■ Profiltolkning og tilblivelseshistorier

Undersøgelserne bliver koblet til konkrete cases eller problem-
stillinger.
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Arbejdsform 
Ekskursion til geologiske lokaliteter nær Treldenæs.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
 UNDERVISER  Lektor Niels Vinther, nielsvinther1@gmail.com, 
tlf. 5379 1599 og Lektor Christian B. Skipper,  
cb@rosborg-gym.dk , tlf. 2777 1363.
 TID OG STED  Fredag den 28. april 2017 kl. 10-16.
Vi mødes ved parkeringspladsen ved Treldenæs (https://goo.gl/
maps/zYmg1taijD52). Har du brug for transport, kan vi måske 
formidle kørsel via øvrige deltagere. 
 PRIS  1.000 kr. 
 TILMELDING  Senest torsdag den 6. oktober 2016 til  
dnm@vucfyn.dk.

Digital Geofaglig dannelse – del 1
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Et styrket naturgeografi, kræver blandt andet man også kan 
bruge nogle af de mange digitale hjælpemidler, der findes gratis 
tilgængeligt i dag. På kurset vil vi arbejde med brugen af digitale 
platforme, der både hjælper og styrker din undervisning.

Indhold
Der arbejdes kun med gratis applikationer.
■■ Bruger du padlet i undervisningen? Denne meget 

lettilgængelige ”opslagstavle” kan bruges til at strukturere 
elevernes input og give et godt flow i undervisningen

■■ Thinglink er det nye sort – få eleverne til at forklare figurer på 
en helt ny, spændende og interaktiv måde

■■ Google Earth er for geografer hvad en lommeregner er for en 
matematiker – få tips og tricks, samt en hel manual til øvelser 
du kan lave med eleverne

■■ Screencast er en fantastisk måde at få alle til at sige noget 
i timerne. Når man laver en screencast, så optager man 
egentlig bare det der sker på skærmen, mens man fortæller 
om f.eks. den figur der vises. Dette er et godt værktøj til at 
træne den mundtlige eksamen, men også meget anvendeligt i 
den daglige undervisning

■■ Miljøportalen indgår desuden

Arbejdsform 
Oplæg, hands-on øvelser på de digitale platforme, erfarings-
udveksling, 

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
 UNDERVISER  Lektor Niels Vinther, nielsvinther1@gmail.com, 
tlf. 5379 1599.
 TID OG STED  Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 10-16, på et 
gymnasium i Hovedstadsområdet – se nærmere i GeoNyt.
 PRIS  1.800 kr. 
 TILMELDING  Senest torsdag den 25. august 2016 til  
dnm@vucfyn.dk.

Digital Geofaglig dannelse – del 2
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Et styrket naturgeografi, kræver blandt andet man også kan 
bruge nogle af de mange digitale hjælpemidler, der findes gratis 
tilgængeligt i dag. 

Indhold
■■ Lær at bruge Miljøportalen, Q-GIS og Google Earth – 

værktøjer der kan bruges til præsentation af de uendelig 
mange data, der er tilgængelige

■■ Jupiter databasen, til problemstillinger om grundvands-
forurening eller landskabsdannelse? Jupiter databasen er 
gratis og nem at bruge – hvis man ved hvordan den fungerer

■■ Thinglink er det nye sort – få eleverne til at forklare figurer på 
en helt ny, spændende og interaktiv måde

■■ Google Earth er for geografer hvad en lommeregner er for en 
matematiker – få flere tips og tricks, samt en hel manual til 
øvelser du kan lave med eleverne 

■■ Remote Sensing er fantastisk, hvis eleverne selv skal 
analysere et område. Det kræver lidt tid at sætte sig ind i, 
men nogle af de basale værktøjer præsenteres og øvelser til 
undervisningen udleveres

Arbejdsform 
Oplæg, hands-on øvelser på de digitale platforme, erfarings-
udveksling. 

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
 UNDERVISER  Lektor Niels Vinther, nielsvinther1@gmail.com, 
tlf. 5379 1599.
 TID OG STED  Torsdag den 2. marts 2017, kl. 10-16, i 
Hovedstadsområdet – se GeoNyt
 PRIS  1.800 kr.
 TILMELDING  Senest torsdag den 6. oktober 2016 til  
dnm@vucfyn.dk.

Geografi i felten og laboratoriet   
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
At blive inspireret, opkvalificeret og klædt på til at inddrage såvel 
feltarbejde som eksperimentelt arbejde i de emner, som der 
arbejdes med i naturgeografi, geografi og NF.

Indhold
Kurset er tilrettelagt med hands-on eksperimenter lige klar til at 
tage med hjem i den daglige undervisning.

De mange forsøg og ideer til feltarbejder kan blandt andet 
bruges i emner som:
■■ Intensivt landbrug og rent drikkevand – kan det forenes?
■■ Råstoffer i Grønland – er det landets vej til selvstændighed?
■■ Klimaændringer – havets betydning?
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■■ Affald – drukner vi i det?
■■ Den store energiomstilling – fra fossilt brændstof til 

bæredygtig energi
■■ Kysten – når mennesket og naturen slås
■■ Vandløbets rolle og funktion i kulturlandskabet 
■■ Voldsomt vejr – hvad kan vi gøre?
■■ Er der mad nok til Verdens befolkning i 2050?
■■ Landskabets betydning for landbrugsproduktionen og 

vandets kvalitet

Arbejdsform 
Hands-on eksperimenter lige klar til at tage med hjem i den dag-
lige undervisning.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
 UNDERVISER  Lektor Birgit Sandermann Justesen,  
Birgitjustesen@gmail.com, tlf. 3096 2614 og lektor Christian B. 
Skipper, cb@rosborg-gym.dk, tlf. 2777 1363.
 TID OG STED  Tirsdag den 8. november 2016, kl. 9.30-16 på 
Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Aarhus C.
 PRIS  1.800 kr.
 TILMELDING  Senest onsdag den 14. september 2016 til  
dnm@vucfyn.dk.

Geografi og det globale – del 1: 
Introduktion til globale modeller og 
processer, der er centrale i geofagene

Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Et meget vigtigt element i naturgeografi er det globale. Få ideer 
til forløb og cases hvor det globale spiller en væsentlig rolle. 
Gør geografiundervisningen global! Giv eleverne redskaber til at 
kunne tænke globalt.

Indhold
Kurset er til geografer, som ønsker en øget fortrolighed med 
hvordan elevernes globale kompetencer kan kvalificeres.  På 
kurset opnås en øget geografisk og geologisk viden om det 
globale, således at deltagernes  didaktiske kompetencer bliver 
udviklet ift. hvordan deres teoretiske undervisning om internatio-
nale forhold kan kvalificeres. 

På kurset vil vi arbejde med følgende:
■■ Globale modeller og globale stof-og energistrømme  (Det 

geologisk kredsløb, C-kredsløbet, vandets kredsløb osv.)
■■ Materialeforståelse, teknologiundersøgelser,  og innovation  – 

konkret og i globalt perspektiv
■■ Menneskets indgriben i de globale stof-og energistrømme 

(Hvordan bidrager geofagene til at forstå udviklingen i den 
internationale arbejdsdeling, cirkulær økonomi og danske 
virksomheders konkurrenceevne?)

■■ Megacities, hvordan kan de undersøges, og hvilke 
særlige grunde er der til at sætte fokus på dem i 
ungdomsuddannelserne?

■■ Hjemmesider med globale modeller og internationale 
databaser

Emnerne bliver koblet til konkrete cases eller problemstillinger.

Arbejdsform 
Foredrag, oplæg, gruppearbejde.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
Undervisere Lektor Pernille Ehlers, pe@rgnet.dk, tlf. 3874  2317, 
lektor Tina Staunsbjerg Hansen, th@rgnet.dk , tlf. 3029 7229 og 
lektor Sommer Ravnkjær, sr@kvuc.dk, tlf. 3141 1871.
 TID OG STED  Torsdag den 9. februar 2017, kl. 10-16. Morgenbrød 
og kaffe fra kl. 9.30. Rødovre Gymnasium,  
Hendriksholms  Boulevard 28, 2610 Rødovre.
 PRIS  1.800 kr. 
 TILMELDING  Senest onsdag den 23. november 2016 til  
dnm@vucfyn.dk.

Geografi og det globale – del 2: 
Hvordan kvalificeres feltarbejder og 
casestudier?

Kursusudbyder
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Kurset retter sig mod mulighederne for at gennemføre feltar-
bejder om det globale i geografiundervisningen i Danmark og på 
studieture. 

Indhold
På kurset arbejder vi med feltundersøgelser af følgende

■■ Teknologiudvikling og grønne teknologier (hvordan undersøge 
teknologiudvikling og innovation)

■■ Energistrømme  og CO2 –regnskaber (i lokal og global skala)
■■ Husholdningers stof-og energistrømme samt levevilkår (bl.a. 

undersøgt vha. livelihoodmodellen)  
■■ Undersøgelse af globale stofstrømme for varegrupper som 

elektronik, tekstiler og fødevarer (kaffe, frugter og vin).  
Undersøgelserne bliver koblet til konkrete cases eller 
problemstillinger.

Arbejdsform 
Kurset foregår i København, hvor vi har gode muligheder for at 
trække på forskningsinstitutioner, iværksættere og NGO’er.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet geografer, der underviser i 
naturgeografi, geografi, geovidenskab og NF på stx, hf og htx.
 UNDERVISER  Lektor Pernille Ehlers, pe@rgnet.dk, tlf. 3874 2317.
 TID OG STED  Mandag den 28. august 2017, kl. 10-16, Rødovre 
Gymnasium, Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre.
 PRIS  1.800 kr.
 TILMELDING  Senest torsdag den 20. april 2017 til dnm@vucfyn.dk. 
Eftertilmelding mulig indtil 17. august 2017.
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H I S T O R I E

Udvikling af skriftlighed i historie  NYHED 

Kursusudbyder 
Historielærerforeningen

Formål
I 2010, for snart 6 år siden, meldte UVM rammerne ud for Ny 
Skriftlighed i Gymnasiet og HF. Hvordan er det gået? Er barnet 
skoleparat? Er vores elever blevet studieforberedte og skrive-
kompetente? Eller vil du gerne opdateres og inspireres på ny?

Indhold
Dette kursus tager udgangspunkt i indsamlede erfaringer fra 
arbejdet med ny skriftlighed i historie gennem de første 5 år 
sammenholdt med nyeste forskning på området. Hensigten er at 
gøre status: Hvad har virket og hvad virker ikke? Kurset vil invi-
tere til dialog, erfaringsudveksling og videndeling og give ideer til 
at anvende digitale medier i arbejdet med skriftlighed.

Kurset henvender sig til alle med interesse for skriftlighed i 
vores fag både online og offline og tager hensyn til deltagernes 
ønsker og behov, og det vil understøtte og videreudvikle den 
mangfoldighed af skriftlighed som praktiseres: Fra notatteknik 
til SRP, fra skrivning til hverdag til skrivning i de store, karakter-
givende opgaver, fra tidslinjer til google docs etc.

Hensigten er afslutningsvis, i fællesskab, at anskueliggøre og 
formulere skriftlighedens status og behov fremover Vi glæder os 
til at dele erfaringer og meninger med dig!

Arbejdsform 
Kortere oplæg og gruppearbejde – medbring pc.

 MÅLGRUPPE  Historielærere på stx, hf, hhx.
 UNDERVISER  Torben Spanget Christensen, SDU, Jesper Larsen, 
Dronninglund Gymnasium
Heidi Funder, Rødkilde Gymnasium og Lars Henriksen Herning 
Gymnasium. Fagkonsulent Christian Vollmond deltager også.
 TID OG STED  Kursus 16130: Onsdag den 28. september 2016, 
kl. 9.30-16.30, Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
 PRIS  1.950 kr. 
 TILMELDING  Senest mandag den 15. august 2016 på  
www.gl.org/GLE

Historie 2.0 
– didaktisk diskussion på vej mod en ny 
historieundervisning?

Kursusudbyder
GL-E

Formål
Den historiedidaktiske diskussion omkring brugen af it-ressour-
cer i undervisningen vil være i centrum på kurset. Deltagerne 
vil opnå kendskab til en produktions- og distributionsbaseret 
historie undervisning, hvor digitale programmer og internettjene-

ster bruges til aktivering af eleverne og træning af deres historie-
bevidsthed. Vi arbejder pædagogisk og praktisk med værktøjerne 
ud fra en fagdidaktisk tilgang, så deltagerne erhverver kompe-
tencer til fortsat udvikling af den pædagogiske anvendelse af it i 
deres historieundervisning. 

Der lægges op til en grundig diskussion af historiefagets ind-
hold, kompetencetræning og tilrettelæggelse i forhold til en sta-
dig mere påtrængende web 2.0 virkelighed, der på godt og ondt 
udfordrer i klasserummet.

På kurset arbejder kursisterne på egne medbragte bærbare 
computere og iPads.

Indhold
Kurset vil indeholde følgende:

■■ Præsentation af en tilgang til historieundervisningen, hvor 
eleverne producerer digitale produkter og distribuerer dem på 
internettet

■■ Eksempler på undervisningsforløb udarbejdet med 
henblik på aktivering af eleverne og styrkelse af deres 
historiebevidsthed, herunder præsentation af web-ressourcer 
til brug i historieundervisningen

■■ Debat om evaluering/bedømmelse i forbindelse med 
elevproduktion af digital historie

■■ Diskussion om form kontra indhold ift. elevernes digitale 
produktioner 

■■ Debat om, hvordan computeren håndteres i klasserummet i 
forbindelse med historieundervisningen

■■ Drøftelse af, hvorvidt web 2.0 indvarsler en ny historiedidaktik
■■ Enkelte hands-on øvelser, hvor kursisterne arbejder med et 

eller flere programmer

Arbejdsform
Kursets arbejdsform vil være dialogbaseret med en vekslen 
mellem præsentationer, workshop og debat. Via etablering af et 
netværk vil der efter kurset blive muligheder for at dele erfarin-
ger og tips.

 MÅLGRUPPE  Historielærere ved gymnasiale uddannelser, som har 
basale it-kompetencer, og som har lyst til at arbejde med nye 
medier og programmer i undervisningen.
 UNDERVISER  Steen Schjødt Christensen, historielærer og ’Master i 
it og læring’, Brøndby Gymnasium.
 TID OG STED  Kursus 16137: (½ dag) Torsdag den 27. oktober 2016, 
kl. 13-17, GL’s lokaler, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
 PRIS  1.200 kr. for GL-medlemmer og 1.500 kr. for ikke-
medlemmer.
 TILMELDING  Senest torsdag den 13. oktober 2016 på  
www.gl.org/GLE
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I D R Æ T

Generalforsamlingskursus i GI 2016
Kursusudbyder 
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening

Indhold
Der vil være kurser inden for de 3 færdighedsområder onsdag til 
fredag samt generalforsamling og fest torsdag eftermiddag og 
aften. 

Kurser: 
Bordtennis, pardans, O-løb, beachvolley og kanosejlads.

 TID OG STED  Onsdag den 5. oktober – fredag den 7. oktober 2016,
Sønderborg Idrætshøjskole, Friheds allé 42, 6400 Sønderborg.
 PRIS  2.450 kr. for ét kursus. 3.950 kr. for to kurser. 500 kr. 
ekstra for ikke medlemmer af GI. Medlemmer prioriteres over 
ikke-medlemmer i tilfælde af at kurset bliver overtegnet.
 TILMELDING  Senest mandag den 5. september 2016.
Tilmelding og nærmere oplysninger om kurserne kan findes på 
idræts side på EMU'en:
www.emu.dk/omraade/stx/fag/idræt eller ved henvendelse til 
Malte Trold Kirkegaard fra GI´s bestyrelse på akatmk@akat.dk.

La Santa 2016
Kursusudbyder 
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening

Indhold
Kursus under sydlige himmelstrøg med masser af teoretiske og 
praktiske input.

Alle kursister kommer igennem flg. 3 delkurser af 8-9 timers 
varighed: Ultimate , Windsurfing og Kajak og Fitnessdance.

 TID OG STED  Fredag den 25. november – fredag den 2. december 
2016, La Santa, Lanzarote.
 PRIS  9.500 kr. inkl. flyrejse (fra Kastrup eller Billund), ophold 
i 3, 5 eller 6 personers lejligheder og ekskursioner. Derudover 
indeholder det morgenmad alle dage samt 3 aftenmåltider. 
Depositum: 2.000 kr., som skal indbetales for at tilmeldingen er 
gyldig. Restbeløbet skal indbetales senest 1. oktober 2016. Ved 
tilmelding er det muligt at angive evt. værelseskammerater. 
 TILMELDING  Skal ske via den elektroniske tilmeldingsblanket på 
EMU'en. 50 pladser – ”først til mølle” princippet, dog prioriteres 
GI-medlemmer over ikke medlemmer. Seneste tilmelding er 
fredag den 26. august 2016. 
 KONTAKTPERSON  Søren Friis Solander, GI, sf@bggym.dk.

K I N E S I S K

Se kurset:
■■ Kinas nye silkevej under Samfundsfag

K L A S S I S K E  FA G

Haldkursus 
Kursusudbyder
Klassikerforeningen

Formål
Kurset vil give inspiration til arbejdet med oversættelse i under-
visningen i græsk og latin og desuden bliver årets skriftlige eksa-
miner evalueret.

Indhold
Forskellige vinkler på oversættelsesproblematikker samt evalu-
ering af årets skriftlige eksaminer i græsk og latin.

Arbejdsform
Oplæg, diskussion, workshops.

 MÅLGRUPPE  Lærere i de klassiske fag.
 UNDERVISERE  Kirsten Marie Øveraas om oversættelse; Marcel 
Lysgaard Lech om oversættelse af Medea, Martin Kvist Petersen 
om latin C. Oplæg ved fagkonsulenten.
 TID OG STED  Fredag den 9. september kl. 12 – 10. september 2016, 
kl. 13.30, Haraldskær, Vejle. 
 PRIS  3.000 kr. for medlemmer og 3.500 kr. for ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Tilmelding til Anders Jensen senest fredag den 
10. juni 2016, aje@nghf.dk.

Læsninger i romersk litteratur 
(foredragsrække)

Kursusudbyder 
Klassikerforeningen 

Formål
Inspiration til undervisningen i de romerske forfattere i oldtids-
kundskab og latin i gymnasiet.

Indhold
I skoleåret 2016-17 vil Klassikerforeningen gentage sidste skole-
års oplægsrække i København, denne gang i Aarhus. Fokus vil 
som sidste år være på læsninger af romersk litteratur i oldtids-
kundskab, men programrækkens indhold og oplægsholdere vil 
variere en smule i forhold til sidste år. 

I alt vil 8 foredragsholdere give eksempler på læsninger af 
udvalgte romerske kanonforfattere. Tekstmaterialet vil mest 
være i oversættelse, dog med inddragelse af latin undervejs. 
Manchetter med en nærmere indholdsbeskrivelse af de enkelte 
foredrag vil senere fremgå af Klassikerforeningens hjemmeside.

Arbejdsform
Oplæg/foredrag og diskussion.
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 MÅLGRUPPE  Undervisere og studerende i oldtidskundskab og 
latin.
 UNDERVISERE  Hans Balling (Lukan), Ole Thomsen (de romerske 
digtere om kærlighed), Hans Gregersen og Lasse Pedersen 
(Seneca), Simon Laursen (Ovid og Horats), Roar Gaardsø (Vergil), 
Søren Hindsholm (Quintilian) og Erik Kristensen (Catul og 
Martial).
 TID OG STED  Alle foredrag holdes på Aarhus Universitet og 
begynder kl. 19.30. Sluttidspunkt ca. 21.30. Lokale følger senere.
Hold øje med Klassikerforeningens hjemmeside for eventuelle 
ændringer.
Efterår 2016
Erik Kristensen om Catul og Martial: Torsdag den 15 september.
Ole Thomsen om ”De romerske digtere om kærlighed”:  
Torsdag den 13. oktober.
Hans Gregersen og Lasse Pedersen om Seneca:  
Torsdag den 10. november. 
Simon Laursen om Ovid: Torsdag den 8. december.
Forår 2017
Roar Gaardsø om Vergil og didaktisk poesi:  
Torsdag den 19. januar.
Søren Hindsholm om Quintilian: Torsdag den 2. marts.
Hans Balling om Lukan: Torsdag den 16. marts.
Simon Laursen om Horats: Torsdag den 27. april.
 PRIS  100 kr. for medlemmer pr. foredrag og 150 kr. for  
ikke-medlemmer. 
Studerende 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.
Betaling sker kontant inden foredragets start. 
 TILMELDING  Senest 14 dage før hvert foredrag til 
mettelindemann@gmail.com.

Historien skrevet og fortalt 
Kursusudbyder
Klassikerforeningen

Formål
Formålet med kurset er at give inspiration til undervisningen i 
antikkens historieskrivning i gymnasiet – også innovativt – samt 
hvordan monumenter kan bruges som historiske levn. 

Indhold
Det endelige program annonceres på EMU og Klassiker-
foreningens hjemmeside.

Arbejdsform
Oplæg og workshops.

 MÅLGRUPPE  Lærere i oldtidskundskab, græsk og latin.
Undervisere Oplægsholdere annonceres på EMU og Klassiker-
foreningen hjemmeside.
 TID OG STED  Torsdag den 9. marts 2017, kl. 10-16.  
Sted offentliggøres senere.
 PRIS  1.000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen og 
1.300 kr. for ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest lørdag den 25. februar 2017 til  
Lasse Pedersen lp@sg.dk.

Regionalkurser i  
Klassikerforeningen 2017

Kursusudbyder 
Klassikerforeningen

Formål
Orientering om Klassikerforeningens projekter og fagenes udvik-
ling.

Indhold
Kurset vil kunne rumme forskellige former for faglige oplæg, 
f.eks. resultaterne af et eller flere af de udviklingsprojekter 
Klassikerforeningen har afsluttet i løbet af 2015-16. Oplæg fra 
fagkonsulenten.

Arbejdsform
Oplæg og/eller workshops.

 MÅLGRUPPE  Lærere i oldtidskundskab, latin og græsk.
UNDERVISERE    Inspirationsforedrag evt. fra deltagere i 
udviklingsprojekter.
 TID OG STED  Regionalkurserne afvikles som endagskurser af 
varierende længde i fire regioner. 
1. Fyn/Syd- og Sønderjylland, torsdag den 6. april 2017
2. Nordjylland, Aalborg onsdag den 27. april 2017
3. Midtjylland, Aarhus, torsdag den 20. april. 2017
4. Sjælland, København torsdag den 4. maj 2017
 PRIS  500 kr. 
 TILMELDING  Skal ske til Klassikerforeningens lokalformænd:
Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole,  
rh@aalkat-gym.dk.
Midtjylland: Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium,  
RY@aasg.dk.
Syd- og Sønderjylland: Tine Tronier Jakobsen,  
Kolding Gymnasium, ttj@kolding-gym.dk. 
Sjælland: Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium, 
ls@cg-gym.dk.

L Æ S E V E J L E D N I N G

Årskursus med temaet:  
Hukommelse, motivation og praksis  
og generalforsamling
–  i Foreningen for Læsevejledere ved de  
Gymnasiale og Videregående Uddannelser 

Kursusudbyder 
Læsevejlederforeningen ved de Gymnasiale og Videregående 
Uddannelser

Indhold
Foreningen indbyder til årskursus om temaet ”Hukommelse, 
motivation og praksis”. Kurset vil bestå af kortere og længere 
oplæg om emner som arbejdshukommelse, konkret praksis på 
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skoler (organisatorisk og på elevplan), læseforståelse, læse-/
skrivemotivation samt erfaringsudveksling og vidensdeling med 
kolleger. Desuden er tirsdagen også kursusdag for matematik-
vejledere. Fokus for matematikvejledernes kursusdag matema-
tikvejledning i praksis. Endeligt bliver der afholdt generalforsam-
ling i foreningen. 

 MÅLGRUPPE  Læse- og matematikvejledere.
 TID OG STED  Tirsdag den 15. november – onsdag den 16. november 
2016, Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
 PRIS  Læsevejledere: Medlemmer 4.500 kr. og ikke-medlemmer 
5.000 kr. Matematikvejledere: Medlemmer 1.500 kr. og  
ikke-medlemmer: 1.800 kr.
 TILMELDING  Via foreningens hjemmeside:  
www.laesevejlederforeningen.dk senest fredag den 14. oktober 
2016.
 YDERLIGERE INFORMATIONER  Hold øje med foreningens hjemmeside 
og facebookside for yderligere information om emne og 
oplægsholdere. 
 KONTAKT  Anna Holm Grønlund, Nyborg Gymnasium og hf,  
ag@nyborg-gym.dk og Bodil Aase Frandsen, Esbjerg Gymnasium 
og hf, baf@egonline.dk.

M U S I K

Jubilæumskursus og  
det skriftlige arrangement

Indhold
Kurset fokuserer på det skriftlige arrangement, og der arbejdes 
efter eget valg med pop-rock-, jazz- eller vokalarrangement. 
Kursusdeltagerne skal udarbejde 12-tals-arrangementer, der 
indstuderes og fremføres til jubilæumskoncerten fredag efter-
middag. 

Der vil blive arbejdet med vurdering af arrangementer og 
fremstillet nodemateriale og lydoptagelser af satserne.

Tobias Trier, Chris Minh Doky og Phillip Faber kommer på 
kurset og indstuderer egne arrangementer. Disse arrangementer 
har det benspænd, at første del skal overholde vores regler for et 
12-tals-arrangement. Satserne fremføres til koncerten.

Der vil blive et dialogmøde på kurset med arrangørerne om 
vores skriftlige disciplin.

Se program http://wp.me/p3dvmA-13n 

 TID OG STED  Onsdag den 26. – fredag den 28. oktober 
2016, Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 
Frederiksberg. Overnatning på Radisson Hotel, Falkoner Allé 9, 
2000 Frederiksberg.
 PRIS  Enkeltværelse 6.900 kr; dobbeltværelse 5.400 kr.; uden 
overnatning 3.600 kr.
 TILMELDING  Tilmeldingsfrist søndag den 5. juni 2016 kun via 
www.gymmus.dk > Kurser > Jubilæumskursus. 
 KONTAKT  Kursusledere er Thomas Nilsson, tore@post9.tele.dk 
og Søren Hein Christiansen, sc@frederiksberggymnasium.dk.

Jubilæumskursus

Indhold
Tobias Trier, Chris Minh Doky og Phillip Faber indstuderer egne 
arrangementer, som senere fremføres af kursusdeltagerne ved 
jubilæumskoncerten på Frederiksberg Gymnasium.

De tre arrangører har fået det benspænd, at første del af 
deres sats skal overholde vores krav til et 12-tal for et pop/rock-, 
et jazz- eller et vokalarrangement.

Se program http://wp.me/p3dvmA-13n.

 TID OG STED  Fredag den 28. oktober 2016, Frederiksberg 
Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg. 
Evt. overnatning på Hotel Radisson, Falkoner Allé 9, 
2000 Frederiksberg.
 PRIS  
Kursus + fest + overnatning 1.900 kr.; kursus + fest 800 kr.; 
kursus uden fest 500 kr. og fest alene 500 kr.
 TILMELDING  Tilmeldingsfrist søndag den 5. juni 2016 kun via 
www.gymmus.dk > Kurser > Jubilæumskursus.
 KONTAKT  Kursusledere er Thomas Nilsson, tore@post9.tele.dk 
og Søren Hein Christiansen, sc@frederiksberggymnasium.dk.

P S Y K O L O G I

Se kurset:
■■ Hjerne og biopsykologi under Biologi

Generalforsamlingskursus i PLF
Kursusudbyder 
Psykologilærerforeningen
 
Formål
At præsentere nyere forskning som inspiration til vores under-
visning.

Samtidig indkaldes til generalforsamling torsdag den 3. novem-
ber 2016 kl. 17.00 på Best Western Hotel.

Indhold
Foredragsholdere er endnu ikke helt på plads, men de foreløbige 
oplægsholdere er:
Cand. Psyk Susan Hart: neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Adjunkt på Århus Universitet Andreas Lieberoth: spil.
Møde med fagkonsulent Jette Hannibal.
Der arbejdes på yderligere to – tre oplægsholdere. Når de ende-
lige aftaler er på plads vil kurset blive annonceret igen.

Arbejdsform
Foredrag, diskussion, workshop.

 MÅLGRUPPE  Undervisere ved ungdomsuddannelserne.
 TID OG STED  Torsdag den 3. november kl. 9.30 – fredag den 
4. november 2016, kl. 15.30, Best Western Hotel Fredericia, 
Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia. 
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 PRIS  
Med overnatning: 
Medlemmer 3.500 kr. og ikke-medlemmer 3.800 kr.
Uden overnatning: 
Medlemmer 2.500 kr. og ikke-medlemmer 2.800 kr.
 TILMELDING  Senest mandag den 3. oktober 2016 til  
Sonja Schoubye, ss@frhavn-gym. Tlf. 6127 6560.

Procespsykologi som metode i 
undervisningen
Kursusudbyder
Psykologilærerforeningen

Formål
At deltagerne opnår indblik i gruppe- og procespsykologien som 
metode til at facilitere aktivitets- og gruppeorienterede lære-
processer, og i forlængelse at skabe en praktisk og operationel 
forståelse for øvelsesdidaktik.
 
Indhold
Procespsykologi handler om de interaktioner, som udspiller sig 
i smågrupper. Når mennesker sætter sig sammen, dannes der 
sociale fænomener som tilhørsforhold, adskillelsesprocesser, 
interaktionsnormer, og magtforhandling, men også kollektiv 
processering, gensidig inspireren og løsningsudvikling. Gruppens 
operationelle fænomener er ofte meget svære at lære og lære 
fra sig gennem beskrivelser – først når man prøver fænomenet 
på egen hånd får man mulighed for at udvikle en praktisk forstå-
else, som der efterfølgende kan teoretiseres på. Kan man læse 
sig til en forståelse for gruppepres, eller kan man lære andre om 
gruppepres gennem beskrivelser og andenhåndsbeskrivelser?

I en undervisningssituation handler procespsykologi om at 
skabe en ramme, hvor gruppens fænomener kan udfolde sig og 
sættes på spidsen, og samtidig bliver gjort på måder, som er 
ordentlige overfor deltagerne. Her handler det om at skabe et 
simpelt eksempel, som kan danne fælles erfaring for holdets 
videre bearbejdning, eksempelvis om samarbejdsniveauer, vir-
tuelle ledelsesudfordringer, opgaveløsning under forskellige 
samarbejds- og ledelsesvanskeligheder, eller gruppens rolle i 
udviklingen af individuelle forståelser.

Til kurset kommer vi til at arbejde praktisk med tilrettelæg-
gelsen af procespsykologiske opgaver, og derigennem også med 
den faciliteringsopgave, som de pålægger underviseren.

Arbejdsform
Forelæsning, små-gruppeøvelser og diskussion.

 MÅLGRUPPE  Psykologilærere på ungdomsuddannelserne og VUC.
 UNDERVISER  Thomas Duus Henriksen, cand.psych., Ph.d., EBA.
 TID OG STED  Mandag den 5. september 2016, kl. 13.15-16, 
Middelfart Gymnasium og HF, Østre Hougvej 97, 5500 Middelfart.
 PRIS  600 kr. 
 TILMELDING  Senest fredag den 26. august 2016 til  
en@mail-mg.dk.

S A M F U N D S FA G

Kinas nye silkevej  
Kursusudbyder
Kinesisklærerforeningen i samarbejde med journalist Christina 
Boutrup

Formål
Tilegnelse af viden om et af de mest omfattende og dynamiske 
udviklingsprojekter i verden. Kinas nye silkevej har både økono-
misk, politisk og kulturel betydning og egner sig derfor perfekt til 
flerfaglige forløb.
Kurset klæder deltagerne på til at undervise i de dilemmaer og 
muligheder, som Kinas voksende indflydelse giver i verden – og 
ikke mindst i Danmark.

Indhold
Kinas regering har iværksat en ambitiøs plan om at etablere en 
ny silkevej ved at tilbyde investeringer i kredit og infrastruktur 
i Euroasien – fra Kinas kyst henover Venedig og helt ned til Kap 
Det Gode Håb i Afrika. Den nye silkevej er det største økonomiske 
eksperiment siden Marshall-planen efter Anden Verdenskrig og 
har potentiale til at ændre magtforholdet mellem Øst og Vest. 
Spørgsmålet er, om Kinas milliarder også vil bane vejen for en 
kinesifisering.

Arbejdsform 
Oplæg, diskussion og gruppearbejde.

Undervejs vil vi diskutere, hvilke metoder, tværfaglige kon-
struktioner og førstehåndskilder, der kan være særlig relevante 
i forhold til emnet. Der vil også være mulighed for at planlægge 
konkrete flerfaglige undervisningsforløb i fagnære grupper. 

 MÅLGRUPPE  Kurset henvender sig til undervisere i samfundsfag, 
historie, IØ og kinesisk. Det vil være oplagt at sende et team af 
lærere på kurset, som kan vende hjem med en konkret plan for 
et flerfagligt forløb.
 UNDERVISERE  Christina Boutrup, journalist og forfatter, vært 
på Kina Snak, Radio24Syv, tidligere Kina-korrespondent for 
Berlingske og forfatter til to bøger om Kina. Søren Dehn, lektor i 
kinesisk på ZBC Næstved, ekspert i kinesisk politik. 
 TID OG STED  Kursus 16136: Torsdag den 13. oktober, Radisson Blu 
H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.
 PRIS  2.485 kr. for GL-medlemmer og 3.100 kr. for  
ikke-medlemmer.
 TILMELDING  Senest mandag den 12. september på  
www.gl.org/GLE

Kurset tilbydes også som et skræddersyet skolebaseret kursus. 
Pris aftales ud fra indhold, varighed og antal deltagere. 
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Migration – en verden i bevægelse

Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Forlaget Columbus

Formål
Inspirere til brugen af emner relateret til moderne migration og 
flygtningestrømme i målgruppen fag, idet der inddrages eksem-
pler fra USA, Mexico, Frankrig og Italien.

Indhold
Migration er i dag et af de mest omdiskuterede temaer i dansk 
og international debat. Det er ambitionen på kurset at nå bag om 
det lidt ensformige billede i dansk debat af migration som ”et 
problem”. At nå ind til kernen bag ”hvem er migranterne?” Hvor-
for de tager den svære beslutning at migrere, hvordan de mødes 
i modtagerlandet og hvordan de indgår i mere globale hierarkier 
og magtrelationer.

Kurset klæder læreren på til at kommer omkring såvel 
nu tidige udviklingstendenser som generelle emner som flygt-
ninge, papirløse migranter og expats. Der redegøres for nogle 
af de vigtigste teoridannelser om fænomenet migration, bl.a. 
teorier om integration, assimilation og minoritetsdannelse, 
netværksteori, teorier om transnationale fællesskaber og trans-
national, global økonomi (teorien om transnational kapitalisme). 
Kurset tager i sit eksempelvalg udgangspunkt i forhold i specielt 
USA, Frankrig og Italien (modtagerlande) og Mexico og Marokko 
(afsenderlande).

Indhold
■■ Migration som et historisk og nutidigt fænomen, migrationens 

omfang før og i dag, dens karakter (velstående ”expats”, 
papirløse, hårdt arbejdende migrantarbejdere, politiske, 
klimamæssige, religiøse og humanitære flygtninge, 
familiesammenførte)

■■ Migrationens årsager (om pull- og push-forklaringer, 
demografi, ulighed på globalt plan, netværks betydning for 
migrationen)

■■ Om strukturelle fænomener, der ligger til grund for migration 
(herunder om globaliseringsteori)

■■ Integration og assimilation, tendensen til ghettodannelse og 
om det nye fænomen ”transnationale fællesskaber” (mellem 
grupper i modtager- og afsenderland)

■■ Særligt om latinos (indvandrere af latinamerikansk 
oprindelse) i USA og deres betydning for USA, økonomisk, 
socialt og politisk

Arbejdsform
Foredrag og debat, kombineret med visning af dokumentar på 27 
min., diskussion af aktiverende arbejdsformer, som kan bruges i 
gymnasiet.

 MÅLGRUPPE  Gymnasiale lærere i samfundsfag, historie, geografi, 
engelsk, spansk, fransk og italiensk.
 UNDERVISERE  Niels Boel er journalist, forfatter bl.a. til ”Migration 
– en verden i bevægelse” (Forlaget Columbus), foredragsholder 
og MA i Statskundskab. Gæstelærer Garbi Schmidt er ph.d., 
professor i kultur- og sprogmødestudier på Institut for Kultur og 
Identitet ved Roskilde Universitets center.

 TID OG STED  Kursus 16124: Tirsdag den 27. september 2016, 
kl. 10-16, Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 
2630 Taastrup.
 PRIS  2.495 kr. for GL-medlemmer og 3.110 kr. for  
ikke-medlemmer. 
 TILMELDING  Senest fredag den 26. august 2016 på  
www.gl.org/GLE     

Nye samfundsvinkler på 
klimaforandringer i Danmark  NYHED 

Kursusudbyder 
GL-E og Katastrofe- og risikomanager uddannelsen på 
Professions højskolen Metropol

Formål 
Målet med dette kursus er at deltageren kommer hjem med kon-
krete ideer, forslag til litteratur og cases der direkte kan inddra-
ges i undervisningen, dette sker med udgangspunkt i to temaer; 

■■ Hvad kan og gør borgere i Danmark for at beskytte deres 
hjem og lokalområde mod ekstremt vejr? Hvilke sociologiske 
teorier kan bidrage til at forstå, forklare og diskutere disse 
handlinger og forståelser

■■ Hvordan arbejder det danske beredskab både med at 
minimere risikoen for katastrofer før de sker og reducere 
konsekvenserne når katastrofen er sket? 

Indhold
Klimaforandringerne er et emne der fylder stadig mere i den 
offentlige debat, men hvad vil det sige at arbejde konkret med 
klima og ekstremt vejr i en dansk kontekst? Hvad gør både den 
enkelte husejere og generelt det danske beredskab for at gøre 
Danmark klar til den nye virkelighed som klimaforandringerne 
skaber. Gør vi nok, gør vi for meget og hvorfor gør vi som vi gør? 

Deltagerne vil gennem kurset blive præsenteret for en række 
nye vinkler på den danske klimatilpasningsdebat og derved nye 
faglige vinkler på en kendt og aktuel problemstilling. Dette vil 
gøres ved inddrage den nyeste forskning inden for klimarela-
terede risikoforståelser og helt opdateret indsigt i den danske 
beredskabssektor.

 MÅLGRUPPE  Gymnasiale lærer i samfundsfag og  
naturgeografi/geografi. 
 UNDERVISERE  Ph.d. Nina Baron og en kollega fra Metropol.
 TID OG STED  Kursus 16138: Fredag den 18. november 2016, 
kl. 10-16, Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 
2200 København N.
 PRIS  2.750 kr.
 TILMELDING  Senest tirsdag den 1. november 2016 på  
www.gl.org/GLE     
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Overvågning, magt & demokrati
Kursusudbyder
Dagbladet Information

Formål
Kurset i overvågning, magt og demokrati introducerer dig til 
samfundsrelevante blik på overvågningen. Vi ser på de grund-
læggende rettigheder og principper, der er på spil, både i forhold 
til mediernes rolle, den statslige overvågning og vores identitets-
dannelse under konstant bevågning. 

Indhold
»Argumenterer du for, at du er ligeglad med retten til privat-
liv, fordi du ikke har noget at skjule, er det det samme, som at 
du er ligeglad med ytringsfriheden, fordi du ikke har noget at 
sige« (Edward Snowden).  Vi lever i et overvågningssamfund, 
men hvem er det egentligt, der overvåger, hvad betyder det 
for os i hverdagen, i sociale relationer og i forholdet til og mel-
lem stater? Vi trækker spor fra demokratiske magtbegreber til 
mediernes arbejde med at afdække overvågning, og hvordan det 
påvirker vores liv og samfund at leve under overvågning. Kurset 
indeholder bl.a.:
■■ Viden er magt – data er viden: Overvågning i magtperspektiv
■■ Hvem overvåger os og hvordan – og bør vi kæmpe imod? 
■■ Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til privatliv
■■ Cyberkriminalitet og hacking er internationals politik 

fremtidige slagmark
■■ Identitetsdannelse i et overvågningssamfund
■■ Hjælp til selvhjælp – hvorfor er det vigtigt at sikre sin 

kommunikation og hvordan gør man? 
■■ Rundvisning i huset

Arbejdsform
Kurset består af oplæg fra både Informations journalister og 
eksterne undervisere, ligesom der også vil være mindre work-
shops. Efter kurset får deltagere udleveret en artikelsamling til 
inspiration inklusiv arbejdsspørgsmål til undervisningen samt en 
guide til kryptering af sin kommunikation.

 MÅLGRUPPE  Kurset er målrettet samfundsfagslærere.
 UNDERVISERE  Sebastian Gjerding er en af landets førende 
journalister inden for overvågning. Han modtog i 2012 FUJ-
prisen for projektet ”Hvem overvåger overvågerne” og var i 2014 
nomineret til Cavlingprisen for afdækningen af den danske vinkel 
på det fortrolige materiale, der i 2013 blev offentliggjort af 
Edward Snowden – herunder NSA’s overvågning af COP15.
Peter Lauritsen er professor i overvågning ved Institut for Infor-
mations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet og er bl.a. 
forfatter til bogen Big Brother 2.0.
 TID OG STED  Onsdag den 5. oktober 2016, kl. 9-16, Information, 
Store Kongensgade 40c, 1264 København.
 PRIS  2.685 kr. ekskl. moms.
 TILMELDING  Senest lørdag den 20. august via mail til Lars 
Højholt på lhoj@information.dk. Spørgsmål via mail eller på 
tlf. 2276 7305. Der er plads til 25 deltagere.

Klimakrisens kampe og konsekvenser
Kursusudbyder 
Dagbladet Information

Formål 
Kurset giver jer et indblik klimakrisens mange fronter – både de 
politiske fra globalt til lokalt niveau, og de fronter, der opstår ved 
naturens grænser, og de resulterende kriser for ressourcer, føde-
varer, energi, økosystemet, etc. Vi introducerer også til dem, der 
arbejder med løsninger på krisen. 

Indhold
I 2015 nåede vi for første gang over 400ppm for CO2 i atmos-
færen. Det er den grænseværdi, forskerne havde sat, for at vi kan 
holde os under de 2 grader, der skal til for at undgå katastrofale 
klimaforandringer. Informations kursus fokuserer både på den 
globale og nationale politiske kamp for klimaet og de reelle kon-
sekvenser, som vi i de kommende år skal tackle, i takt med at 
temperaturen stiger. 
■■ De forbundne kriser – økologi, ressourcer, klima, fødevarer
■■ Klimaflygtninge og kampen om ressourcer
■■ Hvordan kan det lykkes enkelte stærke aktører at så tvivl om 

den forskning, 99% af alle forskere er enige i?
■■ Hvad betyder håbet om et teknologisk fix for klimakampen – 

og er det på vej?
■■ Hvordan løser vi klimaudfordringerne?
■■ Rundvisning i huset

Arbejdsform
Kurset består af oplæg fra både Informations journalister og 
eksterne undervisere, ligesom der også vil være mindre work-
shops.  Efter kurset får deltagere udleveret en artikelsamling til 
inspiration inklusiv arbejdsspørgsmål til undervisningen samt et 
eksemplar af Jørgen Steen Nielsens bog Den Store Omstilling – 
kort fortalt.

 MÅLGRUPPE  Primært lærere i samfundsfag, men også relevant 
for lærere i geografi og naturfag.
 UNDERVISERE  Undervisningen forestås både af Informations 
journalister og eksterne undervisere. Jørgen Steen Nielsen er 
Informations klimajournalist. Han har vundet adskillige priser for 
sin dækning af klimaet, og har også modtaget journalistikkens 
fornemmeste hæder – Cavlingprisen. Jørgen Steen Nielsen 
er forfatter til flere bøger om klimaet, herunder Den store 
omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi og senest bogen På 
den anden side, der udkom i 2015. 
 TID OG STED  Onsdag den 12. oktober 2016, kl. 9-16, Information, 
Store Kongensgade 40c, 1264 København.
 PRIS  2.685 kr. ekskl.. moms.
 TILMELDING  Senest lørdag den 20. august via mail til Lars 
Højholt på lhoj@information.dk. Spørgsmål via mail eller på 
tlf. 2276 7305. Der er plads til 25 deltagere.
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T Y S K

Tyskfagets skriftlige dimension  
– i en brydningstid
Kursusudbyder 
Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf

Formål 
Kurset giver ny inspiration til arbejdet med fagets skriftlige 
dimension på både B- og A-niveau.

Indhold 
Skriftligheden ses i lyset af nye tilgange til sprogligt arbejde med 
fokus på form, på almene skrivekompetencer, på målorientering 
og på en ny digital eksamen. Kurset består af såvel teoretiske 
oplæg som workshops, hvor der arbejdes med egne materialer/
egen undervisning.

 MÅLGRUPPE  Tysklærere, primært på stx.
 TID OG STED  Onsdag den 5. oktober 2016, kl. 10-16,  
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense.
 PRIS  1.200 kr.
 TILMELDING  Senest onsdag den 15. september 2016 til  
anne.sofie.overgaard.lif1@skolekom.dk.

Inspirationskursus og 
generalforsamling
Kursusudbyder 
Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf

Indhold
Kl. 9.30-10 Ankomst og morgenbuffet
Kl. 10-16 Oplæg og kortere workshops, som giver inspiration til 
den daglige undervisning, og indblik i aktuelle tendenser i faget. 
Frokost og eftermiddagskaffe.
Ca. kl. 16.30-17.30 Generalforsamling.

 MÅLGRUPPE  Tysklærere på gymnasiale uddannelser 
(Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer).
 TID OG STED  Fredag den 4. november 2016, kl. 10-16, DGI-byen, 
Tietgensgade 65, 1704 København. 
 PRIS  1.200 kr. 
 TILMELDING  Senest onsdag den 12. oktober 2016 til 
tyskkasserer@hotmail.com.

V E J L E D N I N G

SAMBA 5-konferencen: Kunsten at 
vejlede i en verden af kaos
Kursusudbyder
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Formål
Formidling af nyeste viden fra samfundsdebattører og praktikere 
indenfor uddannelse og vejledning af unge og voksne. Netværks-
arbejde og vejledningsfaglig debat.

Indhold
Tre keynotes om Uddannelse (journalist Jacob Fuglsang), Res-
sourcebaseret vejledning (Anne Kirketerp), og om markeds-
staten (Ove Kaj Pedersen). To runder med hver 9 workshops om 
vejledningsfaglige problemstillinger: etniske konflikter; radika-
lisering; elever med særlige behov; nye adgangskrav, unge med 
diagnoser, robusthed, trivsel, undervisningsbaseret vejledning/
vejledning i bevægelse; nyeste fra UVMs KOV-kontor (Kontor for 
opkvalificering og Vejledning).

Arbejdsform 
Foredrag og workshops med tilhørende debat og erfarings/
vidensdeling; speed-dating med kolleger om egen og andres 
praksis; socialt samvær.

 MÅLGRUPPE  Konferencen henvender sig til vejledere og andre 
fagpersoner der arbejder med unge og voksne i og omkring 
de gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser, samt på de 
forberedende forløb hertil på FVU og AVU.
 UNDERVISERE  Centrale oplægsholdere som beskrevet herover, 
workshopholdere med ekspertviden indenfor deres emner. 
Deltagerne selv som eksperter i egen praksis.
 TID OG STED  Torsdag den 27. oktober, kl. 10 – fredag 28. oktober 
2016, kl. 15, Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
 PRIS  3.250 kr.
 TILMELDING  Fra primo august 2016 og senest fredag den 
23. september 2016 via Hotel Nyborg Strands konferenceside 
www.nyborgstrand.dk/da/konference 
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