Skoleåret 2018/19

Efteruddannelse
for gymnasiale lærere og ledere

Kurser fra GL-E,
IKV – Syddansk Universitet
og de faglige foreninger

Illustrationer af Leonor Zamith
Hvis figurerne ser bekendte ud, er
det, fordi det er Arne Jacobsen,
Albert Einstein, Martin Luther
King, Virginia Wolf, Jane Goodall,
Zaha Hadid, Maria Mitchell og en
jazzmusiker.

2 · GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019

Indhold
GL-E’s kursuskatalog 2018/2019................................................................4
Kurser med fast dato og kursussted, praktisk info..............................4
Lokalt tilrettelagt efteruddannelse og skoleudvikling,
praktisk info..........................................................................................................5
Kursuskalender...................................................................................................6
LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE
GL-E’s skolebaserede kurser.........................................................................9
IKV’s skolebaserede kurser..........................................................................16
KURSER
Almene og didaktiske kurser.......................................................................18
It i undervisningen........................................................................................... 30
Arbejdsliv, organisation og ledelse...........................................................31
Medlemstilbud..................................................................................................37
KURSER I FAGENE
Billedkunst......................................................................................................... 38
Biologi................................................................................................................... 38
Dansk.................................................................................................................... 39
Design og arkitektur....................................................................................... 43
Engelsk................................................................................................................ 43
Fransk..................................................................................................................44
Fysik...................................................................................................................... 45
Geografi og Naturgeografi........................................................................... 46
Historie.................................................................................................................47
Idræt..................................................................................................................... 49
Informatik .......................................................................................................... 49
Italiensk............................................................................................................... 49
Kemi...................................................................................................................... 49
Klassiske fag..................................................................................................... 49
Matematik.......................................................................................................... 50
Psykologi..............................................................................................................51
Religion.................................................................................................................51
Samfundsfag......................................................................................................51
Spansk................................................................................................................. 54
Tysk....................................................................................................................... 54
Vejledning........................................................................................................... 56

GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019 · 3

GL-E’S KURSUSKATALOG 2018/2019
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 og samarbejdspartnere har søgt at udforme et kursustilbud, der dækker behovet for gymnasielæreres kompetenceudvikling.
Alle kurser i kataloget kan du finde på GL-E’s hjemmeside:
www.gl.org/GLE. De fleste af katalogets kurser kan også
tilrettelægges skolebaseret.
GL-E og Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning
og Kvalitet (STUK) har indgået aftale om, at EMU’ens kursus

katalog drives af GL-E. EMU’ens omtale af efteruddannelse til
den gymnasiale sektor består derfor 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; se under annoncering. Vilkårene for annoncering af de faglige foreningers kurser hos GL-E er uændrede.

Kurser med fast dato og kursussted, praktisk info
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 (se kursussiden på nettet) eller via mail til
gl-e@gl.org, om der er flere pladser.
Hvis du har problemer med at logge dig på, så kontakt GL’s
Servicecenter via mail til service@gl.org eller på tlf. 3329 0900.
Din tilmelding er først accepteret, når du har modtaget en
bekræftelse på din deltagelse fra GL-E. Al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E foregår via den e-mailadresse, du
oplyser ved kursustilmelding.

Afmelding
Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil fire kalenderuger før
datoen for kurset. 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 mm.
Afmeldingsbetalingen dækker GL-E’s udgift til kursusstederne.
Det er 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 tilmeldinger kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom eller lignende
kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde
oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt
vil du få besked direkte via mail.
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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. Der lægges ikke
moms til de anførte priser. Kursusafgiften skal som udgangspunkt være betalt forud for kurset og senest på den forfaldsdato,
der står på fakturaen; normalt 15 dage forud for kursusdatoen.
Kursusafgiften 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/Medlemstilbud/
Tilskud til efteruddannelse.

Medlemstilbud
GL tilbyder medlemmerne at deltage i ét GL-E-ku
rsus pr. skoleår mod alene at betale et mindre deltagergebyr.
Tilbuddet gælder kun de kurser, der er anført under ’Medlemstilbud’. GL dækker oplægsholder og lokaler, men ikke tidsforbrug
eller transport i forbindelse med disse kurser.

Kontakt til GL-E
Se kontaktoplysninger på katalogets bagside.

Lokalt tilrettelagt efteruddannelse og skoleudvikling, praktisk info
Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skolebaserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx 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 forslag 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.
For skolebaserede kurser i fagene; se under det enkelte fag.

Kontakt til GL-E
Kontakt GL-E via mail gl-e@gl.org for pristilbud og yderligere
information om GL-E’s skolebaserede kurser.
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KURSUSKALENDER
		

Dato

Side

August 2018
ALMENE OG DIDAKTISKE

Master i gymnasiepædagogik (MIG/Didaktik), 1. semester, Odense.............................20.-21.8 m.fl.

28

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i gymnasiepædagogik (MIG/Ledelse), 1. semester, Odense.............................20.-21.8 m.fl.

34

ALMENE OG DIDAKTISKE

Master i gymnasiepædagogik (MIG/Didaktik), 3. semester, Odense............................ 27.-28.8 m.fl.

28

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i gymnasiepædagogik (MIG/Ledelse), 3. semester, Odense............................. 27.-28.8 m.fl.

34

ALMENE OG DIDAKTISKE

Når unge rammes af depression, Odense SV...........................................................................................28.8

26

INFORMATIK, FYSIK

Raspberry PI & Arduino – Astro PI & CanSat intro, Aarhus C..........................................................30.8

49

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i pædagogisk ledelse, Aalborg og København............................................................................1.9

35

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Mastermodul: Pædagogisk ledelse i Praksis, Aalborg og København.............................................1.9

35

KLASSISKE FAG

Internatkursus i Haraldskær for lærere i latin og græsk, Vejle......................................................7.-8.9

49

ALMENE OG DIDAKTISKE

Forebyg og håndtér mobning, Odense SV...................................................................................................17.9

25

ALMENE OG DIDAKTISKE

Feedback, der styrer læringen, Aarhus V..................................................................................................19.9

22

ALMENE OG DIDAKTISKE

Fra 1.g til SRP, Fredericia..................................................................................................................................20.9

18

ALMENE OG DIDAKTISKE

Den gode elevsamtale, modul 1, Silkeborg....................................................................20.-21.9+25.-26.2

26

MEDLEMSTILBUD

Seminar for ikke-fastansatte og vikarer, Nyborg............................................................................ 21.-22.9

37

ALMENE OG DIDAKTISKE

Når angsten tager magten, Middelfart............................................................................................... 24.-25.9

24

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, modul 1A, Nyborg..............................................25.-27.9

32

FRANSK

Sange og musikvideoer i franskundervisningen, Aalborg...................................................................25.9

44

FRANSK

Sange og musikvideoer i franskundervisningen, Aarhus......................................................................27.9

44

HISTORIE, SAMFUNDSFAG

De olierige Golflande – globale spillere m. egne udfordringer, Odense.........................................27.9

48

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, modul 1B, Korsør..................................................1.-3.10

32

FRANSK

Sange og musikvideoer i franskundervisningen, Odense.................................................................... 1.10

44

FRANSK

Sange og musikvideoer i franskundervisningen, København.............................................................2.10

44
24

September 2018

Oktober 2018

ALMENE OG DIDAKTISKE

Stille elever – klar til forandring? Horsens...............................................................................................2.10

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart...................................................................... 2.-4.10

31

ALMENE OG DIDAKTISKE

Lær at tænke ved at tale – filosofisk dialog, Odense............................................................................3.10

18

BIOLOGI, PSYKOLOGI

Hjerne og biopsykologi, Høje Tåstrup..........................................................................................................3.10

38

IDRÆT

Generalforsamlingskursus i GI 2018, Sønderborg........................................................................... 3.-5.10

49

TYSK

Første Verdenskrig – 100 år efter krigens afslutning, Odense.........................................................4.10

54

DANSK

Årsmøde om kulturmøder, Roskilde...................................................................................................... 4.-6.10

39

MEDLEMSTILBUD

Stemme og kropssprog i lærerrollen, København V.............................................................................5.10

37

BILLEDKUNST

Byrumsdesign i praksis, Viborg......................................................................................................................9.10

38

ALMENE OG DIDAKTISKE

Design Thinking – lær at anvende brugerdrevet innovation, Lyngby..............................................9.10

20

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi, Høje Tåstrup.................................................................10.-11.10

32

ALMENE OG DIDAKTISKE

Arbejdsformer og redskaber til feedback og formativ evaluering, Horsens.............................11.10

19

ALMENE OG DIDAKTISKE

Den gode elevsamtale, modul 2, Silkeborg................................................................. 23.-24.10+25.-26.3

26

ALMENE OG DIDAKTISKE

Konflikthåndtering, Odense SV................................................................................................................... 24.10

25

DESIGN OG ARKITEKTUR

Fra Skandinavisk Design til New Nordic, Kolding................................................................................ 24.10

43

ALMENE OG DIDAKTISKE

Arbejdsformer til differentieret undervisning, Fredericia................................................................ 25.10

20

ALMENE OG DIDAKTISKE

Relationsarbejde og robusthedstræning, Brædstrup................................................................ 25.-26.10

27

ALMENE OG DIDAKTISKE

God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere, København K................................ 25.-26.10

28

VEJLEDNING, MENTORER

Samba 7-konferencen, ”Vejledning 4.0”, Nyborg......................................................................... 25.-26.10

56

LÆSE- OG MAT. VEJLEDERE

Læse- og matematikvejlederforeningens Årskursus, Nyborg.............................................. 25.-26.10

57
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Dato

Side

ALMENE OG DIDAKTISKE

Så sig dog noget, København K................................................................................................................... 26.10

21

ALMENE OG DIDAKTISKE

Aktionslæring, Nyborg.................................................................................................................................... 29.10

19

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, modul 2A, Nyborg.......................................... 29.-31.10

32

SAMFUNDSFAG

Fake News og sociologiens mange ansigter, Vejle......................................................................29.-30.10

53

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

SU-grundkursus for alle SU medlemmer på gymnasierne, Odense C.......................................30.10

32

NATURGEOGRAFI

Geofaglige metoder i praksis, Fredericia................................................................................................30.10

46

MATEMATIK

Årsmøde i HMF – Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening, Aarhus................... 30.-31.10

50

SAMFUNDSFAG, DESIGN OG ARKITEKTUR

Socialt design, Kolding....................................................................................................................................... 2.11

54

TYSK

Innovationskonference, Hellerup.................................................................................................................. 2.11

56

MATEMATIK

Hf-konference for matematiklærere, København.................................................................................. 5.11

50

MATEMATIK

Hf-konference for matematiklærere, Aarhus.......................................................................................... 6.11

50
21

November 2018

ALMENE OG DIDAKTISKE

Stresshåndtering og personlig planlægning i arbejdslivet, København K................................... 8.11

SAMFUNDSFAG, HISTORIE OG DANSK

Valg til Europaparlamentet i 2019 – EU og demokrati i undervisning, København.................. 9.11

51

ALMENE OG DIDAKTISKE

Formativ vurdering og feedback, Roskilde..............................................................................................13.11

23

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, modul 2B, Korsør............................................ 14.-16.11

32

ALMENE OG DIDAKTISKE

Den motiverende samtale – hjælp unge med at vælge…, Middelfart.................................. 14.-15.11

23

SAMF.FAG, GEOGRAFI, HISTORIE,RELIGION

Migration, udfordringer for Europa og EU – i lyset af krisen i Middelhavet, Odense..............15.11

52

ALMENE OG DIDAKTISKE

Respons og skriftlighed, Aarhus..................................................................................................................16.11

21

GEOGRAFI

Vandet i jorden – drikkevandet i Danmark og Grønland, Odense...................................................19.11

47

DANSK

Den genfortryllende H.C. Andersen, Aarhus..........................................................................................21.11

40

ALMENE OG DIDAKTISKE

Eksamensangst, Roskilde..............................................................................................................................22.11

24

TYSK

Generalforsamlingskursus, Odense C......................................................................................................23.11

56

IT I UNDERVISNINGEN

IT-didaktik, Nyborg............................................................................................................................................26.11

30

ALMENE OG DIDAKTISKE

Den gode elevsamtale, modul 3, Silkeborg..................................................................27.-28.11+29.-30.4

26

ALMENE OG DIDAKTISKE

Mindsetbaseret undervisning, Aarhus......................................................................................................28.11

22

ENGELSK

Britain Today – Brexit and Beyond, Odense............................................................................................28.11

43

SAMFUNDSFAG, HISTORIE OG GEOGRAFI

Migration – en verden i bevægelse, København K................................................................................28.11

52

TYSK

Erindring og skyld, Odense.............................................................................................................................. 6.12

55

DANSK

Debat, engagement, aktivisme – fra et danskfagligt perspektiv, Korsør............................10.-11.12

42

GEOGRAFI

GIS i gymnasiet – øvelser til ArcGIS-online, Glostrup........................................................................11.12

46

SAMFUNDSFAG, HISTORIE OG RELIGION

Mellemøsten – International politik, religion og kulturmøder, Aalborg......................................11.12

53

MATEMATIK

Matematik og innovation, Se www.lmfk.dk............................................................................................12.12

51

IT I UNDERVISNINGEN

Computational Thinking: Hvad, hvorfor, hvordan? Kolding................................................ januar 2019

30

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Arbejdsmiljøseminar 2019, Nyborg......................................................................................................14.-15.1

33

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, modul 3A, Nyborg..............................................16.-18.1

32

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter i og udenfor klasserummet, Aarhus....... 18.1

31

DANSK

Ghettoen i nyeste tid og medier, København K........................................................................................ 21.1

41

MATEMATIK

Regionalkursus i matematik, Herning......................................................................................................... 22.1

50

DANSK

Nye fagdidaktiske vinkler, Køge............................................................................................................. 23.-24.1

41

MATEMATIK

Regionalkursus i matematik, Aalborg......................................................................................................... 23.1

50

December 2018

Januar 2019
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Dato

Side

GEOGRAFI

Geologi i praksis 1 – Geologi i laboratoriet, Vejle.................................................................................... 24.1

46

ALMENE OG DIDAKTISKE

God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere, København K................................... 24.-25.1

28

MATEMATIK

Regionalkursus i matematik, Roskilde........................................................................................................ 28.1

50

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, modul 3B, Nyborg.............................................28.-30.1

32

FRANSK, SPANSK OG ITALIENSK

Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i undervisning, Aalborg............................... 29.1

44

MATEMATIK

Regionalkursus i matematik, Fredericia.....................................................................................................30.1

50

FRANSK, SPANSK OG ITALIENSK

Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i undervisning, Odense................................ 31.1

44

DANSK

Det syge samfund? Psykisk ustabilitet i litteraturen før og nu, Vejle....................................31.1-1.2

41

FRANSK

Rencontre interculturelle avec la population de Djibouti, Djibouti............................................... uge 4

45

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i læreprocesser, Aalborg......................................................................................................................1.2

34

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i innovation og Kreativt Læringsdesign (KREA), Aalborg......................................................1.2

34

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), Aalborg og København...............................1.2

36

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi, Aalborg........................................................................1.2

36

DANSK

Multimodal produktion i dansk, Horsens......................................................................................................4.2

39

FRANSK, SPANSK OG ITALIENSK

Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i undervisning, Aarhus...................................4.2

44

FRANSK, SPANSK OG ITALIENSK

Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i undervisning, København...........................6.2

44

TYSK

AUTO: Biler og bilindustri i tysk samfundsliv og kultur, Odense........................................................ 7.2

55

ALMENE OG DIDAKTISKE

Stresshåndtering og personlig planlægning i arbejdslivet, Aarhus................................................27.2

21

HISTORIE

Arbejdsformer og analyseredskaber til historieundervisningen, Odense C................................ 28.2

47

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart..........................................................................5.-7.3

31

GEOGRAFI

Satellitbilledbehandling 2.0, Hovedstadsområdet...................................................................................8.3

47

MATEMATIK

Faglig opdatering i matematik, Sjælland................................................................................................... 12.3

50

MEDLEMSTILBUD

Seminar for nye lærere i GL, København V............................................................................................... 19.3

37

MATEMATIK

Faglig opdatering i matematik, Jylland.........................................................................................................2.4

50

KLASSISKE FAG

Romersk litteratur i oldtidskundskab, Odense S.................................................................................4.-5.4

50

GEOGRAFI

Geologi i praksis 2 – Geologi i felten, Nyborg...........................................................................................25.4

47

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart.......................................................................1.-3.10

31

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Coaching, et individuelt tilbud til fastansatte, Hele landet...................................................... hele året

33

BIOLOGI

Et hav af plastic – plasticforurening af verdenshavene, På egen skole.................................. aftales

38

DANSK

Workshop: Skrivecup 2018 og kreativ skrivning, Se dansklf.dk.......................................efterår 2018

42

DANSK

Regionale kurser, Se dansklf.dk...................................................................................................... vinter, forår

39

DANSK

Skolebaserede kurser til dansk på alle gymnasieuddannelser, På egen skole... feb.,marts,april

42

FYSIK, KEMI, BIOLOGI OG GEOGRAFI

Master i Scienceundervisning, Se www.ind.ku.dk/misu............................................... start aug. 2018

45

Februar 2019

Marts 2019

April 2019

Oktober 2019
ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Dato ikke fastlagt

8 · GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019

GL-E’S SKOLEBASEREDE KURSER
Formel debat i undervisningen

Hjernen og læring i klasselokalet

Kursusudbyder

Kursusudbyder

GL-E i samarbejde med Do Debate!

GL-E

Formål

Formål

Kurset er for dig, der har lyst til at forny din undervisning med
formel debat. Formel debat er en engagerende arbejdsform, der
motiverer eleverne til at sætte sig godt ind i deres stof, og som
udvikler elevernes analytiske og kritiske tankegang. Kursets formål er at klæde dig på til at bruge formel debat som arbejdsform
i timerne samt inspirere til samspil mellem fagene.

Kurset giver dig konkrete, forskningsbaserede didaktiske redskaber til at fremme elevernes hukommelsesarbejde og vidensdannelse. På kurset præsenteres desuden en overskuelig model, der
samler de seneste års forskningsresultater vedrørende hjernen
og læring. De didaktiske redskaber, der præsenteres og bruges
på kurset, er udvalgt med afsæt i denne forskning.

Indhold

Indhold

Formel debat er sport for hjernen og både udfordrende og sjovt
at bruge i undervisningen. Det adskiller sig fra almindelig klasse
rumsdiskussion ved at være højt struktureret, fx med brug af
forskellige regler og klart definerede taleroller og taletid.
I udlandet – især de engelsksprogede lande – har man i
mange år dyrket debat som en sport, da det er motiverende for
eleverne at lære argumentation og retorik på denne måde. Det er
samtidigt en effektiv teambuilding-øvelse, hvor eleverne virkelig
skal arbejde sammen og hjælpe hinanden undervejs.
Det er en aktiverende arbejdsform, der også er god
eksamenstræning, da eleverne lærer at strukturere og time
deres mundtlige præstationer.
Formel debat er endvidere et godt redskab til at opfylde
gymnasiereformens krav om samspil mellem fagene og styrkelse af elevernes demokratiske dannelse og studiekompetence.
På kurset får du en introduktion til formel debat samt konkrete redskaber, fif og tricks til at bruge arbejdsformen i din egen
undervisning:
▪▪ Stilladserende øvelser, der umiddelbart kan implementeres i
egne timer
▪▪ Model til opbygning af et argument
▪▪ Struktur og regler
▪▪ Forberedelse af debat
▪▪ Links til gode debatsider

Indledningsvist gennemgås APL-modellen. APL dækker over
ordene Approach – Praksis – Læring og er en model, der i overskuelig form giver en struktureret og samlet tilgang til en række
centrale og veldokumenterede indsigter inden for forsknings
feltet hjernen og læring fra de seneste årtier. Det er en model,
som er udviklet af lektor ved Center for Undervisning og Læring
ved Aarhus Universitet, Ole Lauridsen.
Derefter rettes blikket mod praksis i klasselokalet, og I får
eksempler på, hvordan neurovidenskabeligt baseret viden kan
omsættes til helt konkrete almendidaktiske greb i gymnasie
undervisningen. Blandt meget andet vil kurset komme ind
på mindsetbaseret undervisning, klare faglige mål, følelser,
bevægelse og sanser i undervisningen, peer-feedback og peerundervisning.

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, og der vil være mulighed for at deltage i en debat.
MÅLGRUPPE Debat er især populært som arbejdsform i engelsk,
samfundsfag og dansk, men kan bruges i de fleste fag. Deltagere
bedes oplyse fagkombination ved tilmeldingen.
UNDERVISER Charlotte Ib, projektleder for VM i debat for Under
visningsministeriet, gymnasielærer og indehaver af Do Debate!

Arbejdsform
Arbejdsformen er oplæg kombineret med refleksioner, øvelser
og pararbejde. Kurset vil i sin tilrettelæggelse være eksemplarisk og vil i sig selv demonstrere en undervisningspraksis baseret
på den nyeste viden om hjernen og læring. Kurset tilrettelægges
typisk som et ½-dagskursus fx kl. 12 – 15.30.
Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser.
Lisbeth Pedersen, tidl. lektor og kursusleder ved
IBC Kolding og tidl. underviser ved teoretisk pædagogikum.
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

Relationer, motivation,
fællesskab og trivsel
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Dette praksisnære kursus giver dig konkrete redskaber og
arbejdsformer, som du kan anvende i arbejdet med relationer,
motivation, fællesskab og trivsel.
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Indhold
Hvordan kan jeg være med til at fremme elevernes interne relationer i læringsrummet? Hvordan kan jeg som lærer fremme
relationerne til mine elever? Relationer mellem mennesker har
stor betydning for vores læring og trivsel. Mennesker der trives
er oftest mere motiverede, mere interesserede i fællesskabet og
bedre til at samarbejde. På kurset:
▪▪ Afprøver du og får inspiration til et konkret redskab, som
eleverne både kan anvendes til at bearbejde faglig viden,
men som også kan fremme den positive og anerkendende
kommunikation. Der tages udgangspunkt i VIA Universitys
´styrkekort´, hvortil der er udviklet en modulplan, samlet en
lektie til eleverne, og der gives et indblik i hvilke ´styrker´, der
er afgørende for gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
▪▪ Får du et konkret redskab, hvor eleverne bliver udfordret
til at reflektere over og tilkendegive, hvordan relationerne i
læringsrummet kan optimeres. Du får også et indblik i over
50 ledere og læreres erfaringer med at skabe gode relationer
i læringsrummet og på en skole.
▪▪ Får du et konkret redskab, som kan anvendes til at udfordre
den enkelte elev til at reflektere over egen motivation. Disse
tilkendegivelser fra hver elev kan du og/eller klassens lærere
anvende til at optimere læringsrummet.
▪▪ Får du indblik i en arbejdsform, som inkluderer 12
arbejdsformer, som understøtter, at elever husker, lærer og
motiveres på forskellige måder. Arbejdsformen kan være
med til at bevidstgøre eleverne om, at de er en del af et
fællesskab.
Redskaberne er udviklet, evalueret og optimeret over en længere
årrække i samarbejde med elever og vil ikke kræve mange justeringer, før de kan anvendes i din undervisning. I kan vælge at få
en ’lektie’ på tre sider til kurset; hermed når vi flere ting på selve
kurset.
Du og dine kolleger afprøver modulplanen med ’styrke
kortene’, og hermed kan kurset også være med til at fremme
jeres relationer, fællesskab og trivsel. Kurset kan både afvikles i
et undervisningslokale og for et helt lærerkollegium.

Arbejdsform
▪▪ I får indledningsvis en kort introduktion til ’styrkekort’ og
inspirationskilder.
▪▪ I afprøver modulplanen med ’styrkekortene’, hvorefter I
debatterer, og vi vidensdeler.
▪▪ Du videreudvikler og tilpasser erfaringerne med ’styrke
kortene’ i forhold til din undervisning.
▪▪ I får indblik i og debatterer redskaberne vedr. relationer og
motivation samt arbejdsformerne.
MÅLGRUPPE Lærere og ledere, der søger inspiration til arbejdet
med relationer, motivation, fællesskab og trivsel.
UNDERVISER Lektor, Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i
Odense, og vinder af Politikens Undervisningspris 2013.
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Arbejdsformer og redskaber
til formativ evaluering
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Dette praksisnære kursus giver dig konkrete arbejdsformer og
redskaber, som du kan anvende i arbejdet med formativ evaluering uanset hvilket fag, du underviser i.

Indhold
På kurset afprøver du flere konkrete arbejdsformer, som kan
anvendes til at synliggøre læring og udvikling for eleverne. Derudover får du inspiration til yderligere 19 forskellige redskaber.
arbejdsformerne og redskaberne kan bruges som bud på, hvordan vi som lærere kan:
▪▪ Give eleverne mundtlig feedback og feed forward i
undervisningen
▪▪ Give eleverne feedback og feed forward på skriftlige opgaver
▪▪ Få eleverne i centrum i rettestrategierne på skriftlige opgaver
▪▪ Hjælpe og udfordre eleverne til at reflektere endnu mere over
egen læringsproces
▪▪ Hjælpe eleverne, så de bliver bedre til at give hinanden
feedback og feed forward
Redskaberne er ikke teoretiske ideer, men eksempler, som er
udviklet, afprøvet og tilpasset hverdagens læringsrum, og kan
formentlig inspirere lærere i langt de fleste fag. På kurset er der
fokus på at få praksisnære erfaringer og kollegial vidensdeling.

Arbejdsform
Der er en veksling mellem en kort introduktion til en arbejdsform
eller nogle redskaber, hvorefter de afprøves. Herefter indgår du
i dialog med andre kursusdeltagere om muligheder, begrænsninger, videreudvikling i forhold til egen undervisning mm. Efter
dialog i par og/eller grupper er der dialog i plenum, hvor kursus
holderen også præsenterer egne erfaringer. Baggrunden for
fremgangsmåden er, at dine praksisnære erfaringer og refleksioner vil gøre det nemmere at tilpasse og omsætte arbejds
formerne og redskaberne i din undervisning.
Du får udleveret et kompendium ved kursets start, hvor alle
arbejdsformerne og redskaberne indgår.
MÅLGRUPPE Lærere i alle fag på de gymnasiale uddannelser,
stx, htx, hhx, hf, eux, der søger inspiration og nye perspektiver til
undervisningen.
UNDERVISER Lektor, Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i
Odense og vinder af Politikens Undervisningspris 2013.

Arbejdsformer til
differentieret undervisning
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Kurset giver konkrete arbejdsformer og variationsmuligheder,
som understøtter elevernes forskelligheder.

Indhold
Det er vigtigt, at eleverne får mestringsoplevelser i det faglige
læringsrum, men det er også vigtigt, at eleverne bliver udfordret
på trods af forskellige forudsætninger og målsætninger. På kurset får du inspiration til og afprøver 10 håndgribelige arbejdsformer, som bl.a. giver:
▪▪ Eleverne mulighed for at vælge opgaver på forskellige
taksonomiske niveauer
▪▪ Eleverne mulighed for at vælge mellem forskellige
materialetyper
▪▪ Eleverne mulighed for at vælge ud fra interesser og
indeholder forskellige slutprodukter

bedre til at planlægge og udnytte egne resurser mere målrettet.
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 resurser 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
UNDERVISER

Gymnasiale lærere.
Afhænger af geografisk placering og ønsker til

indholdet.
Arbejdsformerne varierer fra en tidsramme på få minutter til en
plan for et helt modul. Overordnede kendetegn ved alle arbejdsformerne er, at eleverne er i centrum i læringsrummet, og at
eleverne kan blive udfordret uanset forberedelsesgrad, evner og
ambitionsniveau. Du får udleveret et papir-kompendium ved kursets start, hvor alle arbejdsformerne indgår.

Eksamens- og præstationsangst

Arbejdsform

Formål

▪▪ Sammen afprøver vi første arbejdsform.
▪▪ I snakker om jeres erfaringer, hvorefter du videreudvikler og
tilpasser arbejdsformen i forhold til din undervisning.
▪▪ Herefter er der dialog i plenum, og kursuslederen følger op
med forslag til varianter og perspektiver.
▪▪ Lignende fremgangsmåde gentages ved alle arbejds
formerne. Årsagen hertil er, at du får erfaringer, som gør det
nemmere at forklare og omsætte arbejdsformerne til din
undervisning.

Kurset kvalificerer dig til at støtte elever med præstations- og
eksamensangst – både individuelt og gruppevis.
På kurset får du viden om præstations- og eksamensangst,
og du får metoder og redskaber, som du kan bruge til at støtte
eleverne – både individuelt og gruppevis.

MÅLGRUPPE Lærere i alle fag på de gymnasiale uddannelser,
stx, htx, hhx, hf, eux, der søger inspiration og nye perspektiver til
undervisningen.
UNDERVISER Lektor Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i
Odense, vinder af Politikens Undervisningspris 2013 og erfaren
kursusholder.

Stresshåndtering og
personlig planlægning
Kursusudbyder
GL-E

Indhold
Føler I jer ofte presset, stresset og tynget af for mange opgaver?
Oplever I ofte utilfredshed med, hvad I når af opgaver på en
arbejdsdag? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at blive

Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Generator

Indhold
Afleveringer, fremlæggelser og eksamener er en vigtig del af
de gymnasiale uddannelser, og elevernes indsats bliver konstant målt og vejet. For nogle elever resulterer dette pres i
præstations- og eksamensangst. Det kan betyde, at de ikke
får vist, hvad de kan og i værste fald, at de dropper helt ud af
uddannelsen. Andelen af unge, der lider under præstationsog eksamensangst, er stigende, og derfor er der brug for, at
uddannelsesinstitutionerne tilbyder hjælp og støtte.

Udbytte
▪▪ Viden om præstations- og eksamensangst
▪▪ Metoder og redskaber til at støtte eleverne – både individuelt
og gruppevis i form af kurser for flere elever
▪▪ Kendskab til centrale begreber fra den kognitive metode, som
kurset er baseret på

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning og
praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
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MÅLGRUPPE Gymnasielærere, der ønsker at blive bedre
klædt på til at støtte og vejlede elever med præstations- og
eksamensangst.
UNDERVISER Malene Klindt Bohni, psykolog med speciale i angst
og angstbehandling.

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 2018 kan være en kompleks størrelse 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 konkrete 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 læreprocessen. 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. Kurset afholdes som ½-dagskursus.
MÅLGRUPPE Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser. Man
kan med fordel deltage flere fra samme team eller faggruppe.
Deltagernes fagkombinationer bedes oplyst.
KURSUSHOLDER Heidi Andersen, lektor i dansk og engelsk
på Odder Gymnasium, underviser og projektleder i
udviklingsprojektet ”Den karakterfri klasse”, som indgår i projekt
”Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne” under
Undervisningsministeriet og et netværkssamarbejde med fem
gymnasier med følgeforskning under Kompetencefonden.
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Skriv sammen
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler
ved Københavns Professionshøjskole

Formål
Kurset giver inspiration og konkrete metoder til, hvordan du kan
arbejde med samskrivning i dine fag, herunder med formativ evaluering og peer feedback.

Indhold
Ifølge Ellen Krogh, SDU, er der store potentialer ved at sætte
elever til at udarbejde skriftlige produkter i grupper frem for
individuelt: Gruppernes diskussioner i forbindelse med produkt
udarbejdelse er medvirkende til, at eleverne lærer stoffet på
en dybere måde, end hvis de blot reproducerer fra bøger og
vejledninger. En vigtig del af samskrivning er, at grupperne giver
input til hinandens produkter undervejs i arbejdsprocessen med
det formål at forbedre produkterne. Læreren læser med og får
eleverne til at reflektere over det faglige stof og over måden, de
arbejder med det på. På kurset vil der blandt andet være handson-øvelser med opgaveudarbejdelse i bl.a. Google Docs.
Alle undervisere i fag med skriftlig dimension.
Skolebaseret kursus. Aftal nærmere med
underviser Anne Boie Johannesson, aboj@ucc.dk.
MÅLGRUPPE

TID, STED OG PRIS

Studiekompetencer i forandring
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler
ved Københavns Professionshøjskole

Formål
Kurset giver inspiration til at arbejde med moderne studiestrategier i dine fag og dermed hjælpe eleverne til at få det fulde
faglige udbytte af gymnasietiden.

Indhold
Ufokuserede unge, der hurtigt giver op, og som altid er online?
De digitale unge har i høj grad brug for, at vi undervisere hjælper
dem med at udvikle frugtbare studiefærdigheder. De må lære
informationssøgning på nettet med søgemaskiner, der tilpasser
søgningen efter brugeren, og med kilder der ændrer sig. De bør
udvikle læse- og skrivestrategier, lære at holde ud ikke at blive
afbrudt, og de må træne dybdelæring.
Kurset tager udgangspunkt i moderne motivationsteori, og vi
forankrer teorien i praksis med øvelser og redskaber til at træne
en række af nutidens nødvendige kompetencer.
MÅLGRUPPE Undervisere og ledere, der vil arbejde mere
systematisk med at udvikle relevante studiekompetencer hos
eleverne.
TID, STED OG PRIS Skolebaseret kursus. Aftal nærmere med
underviser Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk.

Respons og skriftlighed i
sproglige og humanistiske fag
Kursusudbyder
GL-E

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 kriterierne og rammerne for undervisningen i skriftlighed.
På dette kursus vil der være fokus på, hvordan dine anvisninger og din undervisning i skriftlighed kan bundfælde sig i elevernes motivation for selv at tage ansvar for at forbedre og udvikle
deres skriftsprog med det resultat, at dit rettearbejde formindskes, mens elevernes skriftlige kompetencer styrkes.
Du vil blive præsenteret for enkle måder at håndtere elevtiden på, for tydelige anvisninger på dialogbaseret feedback og
respons på det skriftlige arbejde og for ideer til fælles læringsmål for skriftlighed i faggrupper og på tværs af faggrupper.

Arbejdsform
Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg og dialog; oplægsholderen vil både introducere til de nuværende kriterier for
undervisning i skriftlighed og præsentere ideer til responsstrategier 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
i matematik og science
Kursusudbyder
GL-E

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 skrive
ordrer og rettelser bevirker, at tidsforbruget for både lærere og
elever hænger bedre sammen med elevernes intenderede kompetenceudvikling. Du præsenteres samtidig for måder at udnytte
omlagt skriftlig elevtid på, så elevernes skriftlige kompetencer
styrkes.

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

Coachingens værktøjer
for vejleder og mentor
Kursusudbyder
GL-E

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 erfaringsbaserede fif. På workshoppen kan du samtidig få sparring
på konkrete udfordringer, som du oplever i samtaler med elever/
kursister.

Arbejdsform
Oplæg og en masse øvelser. Du 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
tilrettelægges som et heldags- eller et halvdagskursus.
MÅLGRUPPE Mentorer, vejledere og lærere i alle fag på ungdoms
uddannelserne 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.

Arbejdsform
Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg, kollegial erfaringsudveksling og arbejde med egne skriveordrer og rette
strategier.
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Innovation i undervisningen – hvordan?

Digital dannelse

Kursusudbyder

Kursusudbyder

GL-E i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik,
Københavns Universitet

Center for Undervisningsmidler
ved Københavns Professionshøjskole

Indhold

Formål

Innovation er blevet et “buzzword” i uddannelsesverdenen,
og innovative kompetencer er skrevet ind i de nye læreplaner.
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 innovationskompetence.
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, fx naturvidenskab.

Kurset giver konkret inspiration til, hvordan elevernes digitale
dannelse kan udvikles gennem arbejde med nødvendige digitale
kompetencer.

Arbejdsform
Kurset er en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og fælles diskussioner – kan evt. tilpasses gymnasiets specifikke ønsker.
Alle fag på de gymnasiale uddannelser.
Lektor Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes
Didaktik, Københavns Universitet
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

Nærvær og dannelse i en digital tid
Kursusudbyder

Indhold

Digital dannelse er en nødvendig del af den almene dannelse, og
den har både en praktisk og en refleksiv dimension. På det praktiske plan er det vigtigt at kunne anvende programmer og kollaborative værktøjer samt få erfaring med egen faglig produktion
til nettet. Det er også vigtigt, at eleverne oparbejder evne til på
selvstændig vis at sætte sig ind i nye programmer og medier. På
det refleksive plan skal eleverne kunne forholde sig kritisk til fx
informationssøgning og plagiat, og de skal have forståelse for de
processer, der sættes i gang, når deres egen produktion offentliggøres på nettet. De skal også være bevidste om de digitale
spor, de sætter. På kurset indsnævrer vi, hvad digital dannelse
er, og hvilke færdigheder og kompetencer der skal arbejdes med
i forskellige fag. Der arbejdes praktisk med en del af de digitale
kompetencer.
MÅLGRUPPE Undervisere og ledere der vil arbejde konkret og
systematisk med at udvikle digital dannelse hos eleverne.
TID, STED OG PRIS Aftal nærmere med en af gymnasie
konsulenterne: Lars Due Arnov, lada@ucc.dk, Anne Boie
Johannesson aboj@ucc.dk, eller Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk.

GL-E

Indhold
Online-livets digitale opmærksomhedsrøvere har ændret præmisserne for undervisning. Det er et pædagogisk paradigmeskifte, som kalder på, at man som underviser (gen)etablerer ro,
fordybelse, 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.

Produktionsdidaktik
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler
ved Københavns Professionshøjskole

Formål
Målet med kurset er, at du bliver i stand til at tilrettelægge
større eller mindre dele af din undervisning efter produktions
didaktiske principper.

Indhold

Der veksles mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Deltagerne
vil desuden blive præsenteret for pædagogiske ideer og redskaber. Varighed typisk 3½ time, fx eftermiddag kl. 12-15.30.

Glem tavlen, og lad eleverne arbejde med læringsmål og fagligt
stof gennem udarbejdelse af digitale produkter, der distribueres indbyrdes og på nettet. Dette kursus giver en teoretisk og
praktisk indføring i produktionsdidaktik. Relevante programmer,
tjenester og eksempler på elevproduktioner gennemgås, og der
sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der kan bruges i
arbejdet med produktioner. Endelig drøftes konceptets potentialer samt ændrede lærerroller.

Undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Lektor Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium.
Underviseren har solid erfaring med undervisning, pædagogik og
skriftlighed.

MÅLGRUPPE It-interesserede lærere, der gerne vil arbejde med
produkter og afprøve andre undervisningsformer.
TID, STED OG PRIS Aftal nærmere med underviser Lars Due Arnov,
lada@ucc.dk.

Arbejdsform

MÅLGRUPPE

UNDERVISER
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Flere skolebaserede kurser om it i undervisningen fra
Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole
▪▪ Digital dannelse i historie: Kurset giver en introduktion til
digital dannelse i historie med fokus på dannelsesbegrebet,
kildekritik og “falsk historie” på nettet samt it-baseret
historiedidaktik.
▪▪ Flipped learning og elevaktivering: Målet med kurset er at
give ideer, inspiration og værktøjskasse til at anvende flipped
learning og elevaktiverende arbejdsformer i dine fag.
▪▪ Læsning af digitale tekster: Du får konkrete værktøjer
til at hjælpe eleverne med at læse på skærm på en
hensigtsmæssig måde i forskellige typer af digitale
læremidler.
▪▪ Skriv sammen: Kurset giver ideer og inspiration til, hvordan der
kan arbejdes med samskrivning (opgaveskrivning i grupper),
med formativ evaluering og peer feedback undervejs.

▪▪ Virtuel undervisning/e-læring; På kurset fokuseres på,
hvordan virtuel undervisning/e-læring kan tilrettelægges, så
eleverne aktiveres, og deres motivation øges.
Fælles for kurserne er, at de giver konkrete ideer og inspiration,
som du kan anvende direkte i din undervisning. De kan tilpasses,
så de passer til netop din faggruppe eller dit team.
Læs mere om kurserne på ucc.dk/cfu/gymnasium, eller kontakt en af gymnasiekonsulenterne:
Lars Due Arnov, lada@ucc.dk, Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk og
Anne Boie Johannesson, aboj@ucc.dk

Flere skolebaserede almene og didaktiske kurser fra
Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole
▪▪ 21st Century Learning Design: Målet med kurset er at gøre
dig i stand til at anvende 21st Century Learning Design til
planlægning, gennemførelse og evaluering af din egen og dit
teams undervisning.
▪▪ Innovation: Målet med kurset er at give ideer og inspiration
til undervisning, der udvikler elevernes kreativitet og
innovationskompetencer.
▪▪ Karrierelæring: Kurset giver inspiration og konkrete ideer
til, hvordan der kan arbejdes med karrierelæring, både i de
enkelte fag og på tværs af fag.
▪▪ Klasseledelse: Der arbejdes blandt andet med metoder til
feedback og med elevaktiverende undervisningsformer med
det formål at gøre eleverne trygge og motiverede.

▪▪ Motivér eleverne: Målet med kurset er at give konkrete ideer
til planlægning af undervisning, der motiverer eleverne til
øget faglighed og fordybelse.
▪▪ Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde: Du får
ideer og metoder til at arbejde med feedback og -forward på
en måde, der motiverer eleverne og hjælper dem til at blive
bedre, uden at du selv får mere arbejde.
▪▪ Studieområdet på htx: Kurset giver inspiration og ideer til,
hvordan der kan arbejdes med studieområdet på htx efter den
nye læreplan.
Fælles for kurserne er, at de giver konkrete ideer og inspiration,
som du kan anvende direkte i din undervisning. De kan tilpasses,
så de passer til netop din faggruppe eller dit team.

Flere skolebaserede kurser fra GL-E
Læs bedre, lær mere – også uden lektier
Mange elever 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 -strategier. Kurset
præsenterer metoder til dette arbejde. Se yderligere beskrivelse
af kurset på www.gl.org/GLE

Hvordan passer jeg på mig selv som underviser?
Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler 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.

Klasserums- og læringsledelse

Det handler ikke blot om at styre klassen, men om at skabe et
motiverende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professionalisme. På kurset præsenteres nyeste forskning på området,
og forskningsresultater relateres til praksis gennem øvelser og
cases. Se yderligere beskrivelse af kurset på www.gl.org/GLE

Læringsmål og evaluering af læring
Evaluering er en af de vigtigste veje til at styrke elevers læring
og til at forbedre sin undervisning. Kurset giver redskaber til at
formulere læringsmål og -progression inden for et givent fagligt
område og udvikle kriterier til vurdering af elevpræstationer
samt anvende disse i egen praksis. Underviser er Professor
Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU. Se yderligere
beskrivelse af kurset på www.gl.org/GLE
Se også muligheder for skolebaserede kurser i fag under det
enkelte fag

Kurset sætter fokus på lærerens rolle som leder i klassen.
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IKV’S SKOLEBASEREDE KURSER

IKV udvikler kurser, som bygger på forskningsbaseret eller
forskningsrelateret viden og fokuserer på de krav, som der med
2017-reformen stilles til de gymnasiale uddannelser.
IKV udbyder 4 centrale kurser omkring Reform 17 og tilpasset de
lokale skoleforhold:

Aktionslæring

Mod SRP fra 1g

REFORM 2017
Evaluering og
feedback i
undervisningen
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Digitale medier,
faglighed og
almendannelse

Aktionslæring
Aktionslæring kan bruges som en måde at arbejde med skolens
indsatsområder i en konkret undervisningspraksis, men er også
en velegnet måde til at udvikle sig som lærer. Kurset sætter
fokus på, hvordan aktionslæring kan anvendes i forbindelse med
Reform17, bl.a. i form af konkrete eksempler og dilemmaer. Da
aktionslæring kan involvere samarbejde med kolleger, inddrages
aspektet aktionslæring og kommunikation. Se nærmere beskrivelse under Almene og didaktiske kurser her i kataloget og på
IKV’s hjemmeside.

Fra 1.g til SRP
– Mundtlighed og skriftlighed i dialog med faglige og
flerfaglige opgaver
Kurset tager udgangspunkt i Reform 2017’s krav om at forbinde
skriftlighed og mundtlighed, der bl.a. prøves ved den mundtlige
eksamen i SRP-opgaven. Det drejer sig om at skabe en progression i de store elevopgaver fra 1. til 3.g, og desuden sætte denne
progression i spil sammen med opgaverne i de enkelte fag.
Underviserne har stor praktisk erfaring fra Fredericia Gymnasium, hvor de har været med til at udvikle FG’s Skrivemetroer og
har deltaget i skriveforskningsprojekter. Se desuden kursusbeskrivelsen under Almene og didaktiske kurser her i kataloget og
på IKV’s hjemmeside.

Nye ideer til evaluering og
feedback i undervisningen
Der er forskningsmæssigt belæg for, at evaluering og feedback
har positiv betydning for elevers læringsudbytte. På kurset præsenteres og nuanceres væsentlige forskningsresultater og deres
mulige didaktiske implikationer. Både oplægsholder og deltagere
bidrager med praksiseksempler til inspiration og afprøvning i
egne klasser. Hensigten er, at deltagerne forlader kurset med
ideer til justering af egen praksis eller en ny idé, der kan prøves i
klassen næste dag.
Det aftales på forhånd, om oplægget skal omhandle evaluering og feedback bredt set, eller om der skal være et hovedfokus, fx læreres feedback til elever, peer-feedback eller elevers
selvevaluering.

Digitale medier, faglighed og
almendannelse
Kursets formål er at drøfte og omsætte til praksis, hvordan man
i gymnasiets fag konkret kan arbejde med digital dannelse og
almendannelse. Kurset består af følgende 3 blokke:

Digital dannelse
Oplæg om digital dannelse (indlagt mikroblogging)
Designværksted 1: Nye dannelsesopgaver indkredses i relation
til fagene

Nye undervisningsformer
Oplæg om nye undervisningsformer med digital indlejring
Designværksted 2: Faglige forløb med nye digitale undervisningsformer designes

Styrket almendannelse og fagligt engagement
Oplæg om nye virkelighedsmuligheder gennem nettet
Designværksted 3: Design af faglige forløb, hvor elever gennem
nettet møder andethed
Afsluttende opsamling
NB: Medbring PC, lab-top, smartphone etc. I designværksteder
arbejdes der i google docs. I forbindelse med oplæg bruges
mikroblogging og andre medier.

Flere skolebaserede kurser fra IKV
IKV har mange års erfaring med at tilrettelægge skolebaserede
kurser inden for en bred vifte af temaer; bl.a. motiverende undervisningsdifferentiering, læringsledelse og skriftlighed. De kurser,
som IKV tilbyder, bygger på forskningsbaseret eller forskningsrelateret viden og fokuserer på de krav, der med Reform 2017
stilles til de gymnasiale uddannelser. Læs mere på www.sdu.
dk/skolebaseredekurser og kontakt chefkonsulent Bodil Ravn,
b.ravn@sdu.dk, tlf. 6550 3907
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KURSER
ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

Lær at tænke ved at tale
– filosofisk dialog som undervisningsværktøj
Kursusudbyder
Filosofi i Skolen, IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Formål
Den dialogbaserede filosofiske undervisning involverer eleverne
og styrker selvstændig tænkning, argumentation og refleksion.
Teknikkerne adskiller sig fra den klassiske undervisning, ved at
læreren ikke leverer det faglige stof, men faciliterer en diskussion, hvor eleverne selv bidrager med det faglige indhold. Det er
en meget engagerende og inddragende undervisningsform, som
har sine styrker i forbindelse med dialoger om litteratur, religion,
samfundsspørgsmål eller vanskelige diskussioner om fx etik og
politiske værdier på en konstruktiv måde. Kurset giver en introduktion til feltets teknikker og potentiale og ideer til, hvordan
man efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd.

Indhold
Der er mange tilgange til, hvordan filosofiske samtalesessioner
kan afholdes. I dette kursus følger vi den model, som er udviklet
af det britiske Philosophy Foundation og som også projektet Filosofi i Skolen benytter sig af. Se mere på www.philosophy-foundation.org og www.filosofiiskolen.dk. Kurset giver en introduktion til
følgende elementer:
▪▪ filosofiske samtalesessioner som alternativ
undervisningsform
▪▪ læreren i facilitatorrollen
▪▪ eksempler på temaer der kan behandles i filosofiske
samtalesessioner
▪▪ grundteknikker for den filosofiske facilitator
▪▪ faldgruber for den filosofiske facilitator
▪▪ hvordan man kan træne teknikkerne

Arbejdsform
Kursets arbejdsformer vil bestå af en blanding af oplæg, diskussion og øvelser. Der udleveres materiale på dagen, og der kræves
ingen særlig forberedelse.
MÅLGRUPPE Kurset er målrettet alle, der kunne tænke sig at
møde en radikalt anden undervisningsform. Det er naturligvis
oplagt for filosofilærere, men også for lærere med dansk,
religion, samfundsfag eller fag, hvor filosofisk tænkning og
selvstændig refleksion og argumentation vægtes højt.
Vi anbefaler, at man tilmelder sig to fra samme skole, så man
kan fungere som makkerpar og støtte hinanden, da det ellers kan
være vanskeligt at træne teknikkerne selv efterfølgende.
UNDERVISERE Lektor, phd, Caroline Schaffalitzky, Filosofi ved
SDU og post.doc. Søren Sindberg Jensen, Filosofi ved SDU.
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TID OG STED Kursus 18208: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 10 -16,
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
Kurset kan rekvireres skolebaseret i form af oplæg, demonstration
og diskussion, fx to timer.
PRIS 2.950 kr.
TILMELDING Senest fredag den 31. august 2018 på
www.gl.org/GLE

Fra 1. g til SRP
–M
 undtlighed og skriftlighed i dialog med faglige og
flerfaglige opgaver
Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Formål
SRP er en vigtig del af gymnasieuddannelsen, og sporene skal
lægges allerede i 1.g og 2.g, for at eleven kan nå i mål. Viden om
fagenes kunnen og gøren samt om sammenhængen mellem
skriveproces, feedback og mundtlighed er alle vigtige elementer
i en progression, som det er skolens og lærernes ansvar at til
rettelægge.
Dette kursus kvalificerer undervisere til at varetage denne
opgave og giver inspiration til udvikling af og arbejde med skolens progressionsplan for sammenhængen mellem enkelt- og
flerfaglige opgaver.

Indhold
Kursets røde tråd er Reform17’s nye undervisningsbegreb, hvor
skriftlighed og formativ feedback integreres i den daglige undervisning i fagene og samtidig bidrager til den samlede progression
fra 1. til 3.g.
Centrale elementer på kurset udgøres af:
▪▪ Den indbyrdes progression mellem opgaver
▪▪ De enkelte fags bidrag til progressionen
▪▪ Den tætte kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
▪▪ Kravene om processkrivning og formativ feedback i de
flerfaglige opgaver
C-niveaufag kan nu indgå i SRP. Derfor omfatter kurset også
disse fag.

Arbejdsform
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser, hvor
den nyeste viden ”bringes i spil” med udgangspunkt i kursusdeltagernes medbragte opgaveformuleringer i egne fag. Medbring pc.
MÅLGRUPPE Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser, som
vil udvikle egen praksis gennem koblingen af mundtlighed og
skriftlighed i kombination med formativ feedback. Deltagerne bedes
oplyse fag ved tilmelding, så de kan arbejde i relevante grupper.

UNDERVISERE Henrik Toft, lektor ved Fredericia Gymnasium
samt Rita Juncher Christensen, lektor og uddannelsesleder
ved Fredericia Gymnasium og ekstern lektor ved IKV-Syddansk
Universitet. Begge undervisere har stor erfaring med Fredericia
Gymnasiums Skrivemetroer.
TID OG STED Kursus 18209: Torsdag den 20. september 2018
kl. 10-16, Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.
PRIS 2.950 kr.
TILMELDING Senest tirsdag den 14. august på www.gl.org/GLE

Aktionslæring
Kursusudbyder

UNDERVISERE Anne Bang-Larsen, lektor på Svendborg
Gymnasium og Hanne Sparholt Jørgensen, lektor på Køge
Gymnasium, begge eksterne lektorer ved IKV-Syddansk
Universitet.
TID OG STED Kursus 18210: Mandag den 29. oktober 2018
kl. 9.30-15.30, Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121,
5800 Nyborg.
PRIS 2.950 kr.
TILMELDING Senest mandag den 27. august på www.gl.org/GLE

Arbejdsformer og redskaber til
feedback og formativ evaluering

IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Kursusudbyder

Formål

Formål

Formålet med kurset er at give redskaber til at forbedre egen
undervisning via aktionslæring under hensyntagen til tid,
arbejdsglæde og engagement. Du lærer at anvende aktioner til
at undersøge, eksperimentere og skabe gode rutiner i undervisningen. Aktionslæring kan bidrage til at undersøge og håndtere
dilemmaer i undervisningen, også i relation til Reform 2017.

Dette praksisnære kursus giver dig konkrete arbejdsformer og
redskaber, som du kan anvende i arbejdet med feedback og formativ evaluering.

Indhold
Aktionslæring er en velegnet metode til at arbejde med udvikling af egen undervisning, både for erfarne og for nye lærere.
Aktionslæring anvendes også af alle kandidater på de didaktiske
kurser i pædagogikum.
▪▪ Hvad er aktionslæring? Hvorfor aktionslæring?
▪▪ Redskaber til aktionslæring
▪▪ Hvad er en aktionsplan?
▪▪ Eksempler på og ideer til aktionslæring
▪▪ Aktionslæring og Reform 2017
▪▪ Individuel aktionslæring og aktionslæring sammen med andre
▪▪ Aktionslæring og kommunikation

Arbejdsform
Korte oplæg, diskussioner, individuelt arbejde og arbejde i
aktionsgrupper, hvor der er fokus på en undersøgende tilgang.
Endvidere udarbejdes en aktionsplan.
Inden kurset bedes du tænke over, hvilke dilemmaer du
oplever i forhold til din undervisning (fx i forhold til reformen),
som du ønsker at arbejde videre med? Fx:
▪▪ at inddrage dialog med eleverne ift feedback i skriftlige
opgaver
▪▪ at anvende gruppe-/klyngevejledning ved større skriftlige
opgaver
▪▪ at få større ejerskab til brugen af fælles forløb i egne klasser
▪▪ at bruge formativ evaluering og feedback
▪▪ at anvende karrierelæring i et almendannende perspektiv
▪▪ at anvende elevsamtaler for at styrke elevernes læring og
trivsel
MÅLGRUPPE Gymnasielærere, der gerne vil udvikle deres
pædagogiske praksis under hensyntagen til tid, arbejdsglæde
og engagement. Kurset henvender sig både til nye og til mere
erfarne gymnasielærere.

GL-E

Indhold
I et læringsrum giver det god mening at fokusere på elevernes
læreproces og inddrage fremadrettet evaluering. Men hvordan
gør man lige det i praksis? På kurset afprøver du flere arbejdsformer, som kan anvendes til at synliggøre udvikling og læring
for eleverne. Derudover får du inspiration til 20 konkrete redskaber. Hvordan kan vi som lærere:
▪▪ Give eleverne mundtlig feedback og feed forward i
undervisningen
▪▪ Give eleverne feedback og feed forward på skriftlige opgaver
▪▪ Få eleverne i centrum i rettestrategierne på skriftlige opgaver
▪▪ Hjælpe og udfordre eleverne til at reflektere endnu mere over
egen læringsproces
▪▪ Hjælpe eleverne, så de bliver bedre til at give hinanden
feedback og feed forward
Redskaberne er ikke teoretiske ideer, men er helt konkrete
eksempler, som er udviklet, afprøvet og tilpasset hverdagens
læringsrum. På kurset er der afsat tid til kollegial vidensdeling
samt tilpasning af arbejdsformerne og redskaberne i forhold til
din undervisning.

Arbejdsform
▪▪ Der er en vekslen mellem en kort introduktion til en
arbejdsform og en efterfølgende konkret afprøvning af
arbejdsformen.
▪▪ Du indgår i dialog med andre kursusdeltagere om muligheder
og begrænsninger og videreudvikler i forhold til egen
undervisning.
▪▪ Du får indblik i en række redskaber, hvilket du efterfølgende
debatterer med andre kursusdeltagere, og tilpasser
redskaberne til din undervisning.
▪▪ Der er dialog i plenum, hvor kursusholderen præsenterer egne
erfaringer med arbejdsformerne og redskaberne.
Deltager siger: ”Vi tog fra kurset med ny viden og en masse
gode ideer, som vi vil omsætte i undervisningen.”
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MÅLGRUPPE Lærere i alle fag på de gymnasiale uddannelser,
stx, htx, hhx, hf, eux, der søger inspiration og nye perspektiver til
undervisningen.
UNDERVISER Lektor, Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium
i Odense, vinder af Politikens Undervisningspris 2013 og en
erfaren kursusholder.
TID OG STED Kursus 18120: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 10-16,
Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.
PRIS 2.700 kr. for GL-medlemmer og 3.500 kr. for 
ikke-medlemmer.
TID OG STED Senest onsdag den 12. september 2018 på
www.gl.org/GLE

MÅLGRUPPE Lærere i alle fag på de gymnasiale uddannelser,
stx, htx, hhx, hf, eux, der søger inspiration og nye perspektiver til
undervisningen.
UNDERVISER Lektor Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium i
Odense, vinder af Politikens Undervisningspris 2013 og erfaren
kursusholder.
TID OG STED Kursus 18121: Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 10-16,
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.
PRIS 2.700 kr. for GL-medlemmer og 3.500 kr. for
ikke-medlemmer.
TID OG STED Senest onsdag den 26. september på
www.gl.org/GLE

Arbejdsformer til
differentieret undervisning

Design Thinking – lær at anvende
brugerdrevet innovation

Kursusudbyder

Kursusudbyder

GL-E

GL-E i samarbejde med lærere på Lyngby Gymnasium.

Formål

Formål

Kurset giver konkrete arbejdsformer og variationsmuligheder,
som understøtter elevernes forskelligheder.

Formålet med kurset er at ruste alle lærere til at arbejde med
metoden Design Thinkning og at bruge Design Thinking sammen
med de faglige mål fra læreplanerne.

Indhold
Det er vigtigt, at eleverne får mestringsoplevelser i det faglige
læringsrum, men det er også vigtigt, at eleverne bliver udfordret
på trods af forskellige forudsætninger og målsætninger. På
kurset får du inspiration til og afprøver 10 håndgribelige arbejds
former, som bl.a. giver:
▪▪ Eleverne mulighed for at vælge opgaver på forskellige
taksonomiske niveauer
▪▪ Eleverne mulighed for at vælge mellem forskellige
materialetyper
▪▪ Eleverne mulighed for at vælge ud fra interesser, og
indeholder forskellige slutprodukter
Arbejdsformerne varierer fra en tidsramme på få minutter til en
plan for et helt modul. Overordnede kendetegn ved alle arbejdsformerne er, at eleverne er i centrum i læringsrummet, og at
eleverne kan blive udfordret uanset forberedelsesgrad, evner og
ambitionsniveau. Du får udleveret et papir-kompendium ved kursets start, hvor alle arbejdsformerne indgår.

Arbejdsform
▪▪ Sammen afprøver vi første arbejdsform.
▪▪ I snakker om jeres erfaringer, hvorefter du videreudvikler og
tilpasser arbejdsformen i forhold til din undervisning.
▪▪ Herefter er der dialog i plenum, og kursuslederen følger op
med forslag til varianter og perspektiver.
▪▪ Lignende fremgangsmåde gentages ved alle arbejds
formerne. Årsagen hertil er, at du får erfaringer, som gør det
nemmere at forklare og omsætte arbejdsformerne til din
undervisning.
Deltager siger: ”Kurset er exceptionelt anvendeligt. Man kan
tage arbejdsformerne i brug i sin undervisning næste dag, da
de alle er blevet afprøvet, forklaret og diskuteret på kurset.”
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Indhold
Design Thinking, som er udviklet af forskere fra Stanford University i USA, fremmer en brugerorienteret innovationspraksis og
kan derfor anvendes, når man arbejder med løsningsorienteret
undervisning i alle gymnasieskolens fag.
Kurset giver en introduktion til Design Thinking, særligt dens
formål og delprocesser, fra man definerer problemet, til man
evaluerer løsningen. En forståelse af processerne ruster både
lærere og elever til at komme godt igennem innovative projekter,
hvor vi viser eleverne, hvordan deres faglighed kan skabe værdi
for andre. Derudover øser vi ud af vores konkrete erfaring med at
bruge værktøjerne til at lave spændende projekter i alle fag.
Lyngby Gymnasium har gennem en årrække arbejdet med at
indarbejde innovation i den daglige undervisning og i større projekter. Procesværktøjerne fra Design Thinking er det ene ben, som vi
står på, når vi arbejder innovativt. Det andet ben er solid faglighed.

Arbejdsform
Kurset vil være en blanding af foredrag, workshops og sparringsrunder. Det er en god ide at medbringe ideer til et innovations
didaktisk forløb, men det er ikke et krav. Medbring gerne en
tablet eller computer.
MÅLGRUPPE Alle undervisere uanset fag. Det kan være en fordel
at deltage mindst to lærere fra samme gymnasium, men det er
ikke et krav.
UNDERVISER Thomas Hjelm Olesen, innovationskoordinator på
Lyngby Gymnasium. Derudover vil lærere fra Lyngby Gymnasium
give eksemplar på de projekter, de har arbejdet med.
TID OG STED Kursus 18126: Tirsdag den 9. oktober 2018
kl. 10.00-15.30, Lyngby Gymnasium. Hjortehøjsvej 1,
2800 Kgs. Lyngby.
Kurset udbydes også som et skolebaseret kursus, hvor kurset kan
foregå hos jer.

PRIS 2.300 kr. for GL-medlemmer og 2.900 kr. for
ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest mandag den 10. september på
www.gl.org/GLE

Så sig dog noget
– Få de stille elever til at tale
Kursusudbyder
GL-E

Formål
”Få redskaber til at hjælpe de stille elever i gang med at sige
noget”. 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 er
det ofte direkte 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 klarer sig bedre karaktermæssigt og for at give dem en ny
oplevelse af eget værd i en større sammenhæng, hvor mundtlig
performance er et krav.

Indhold
Kurset vil præsentere og karakterisere de stille elever og sætte
fokus på de katastrofetanker, som forhindrer dem i at turde deltage aktivt i undervisningen.
Du vil blive klædt på til at støtte de unge i at gå fra stille til
deltagende elever. Kurset tager udgangspunkt i vores skolebaserede projekt og giver dig konkrete redskaber til at bistå og facilitere det adfærdsændrende arbejde. Du vil få indblik i kognitive
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 at facilitere 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 18128: Fredag den 26. oktober 2018 kl. 10-16,
MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.
Kurset udbydes også som et skolebaseret kursus, hvor kurset kan
foregå hos jer.
PRIS 2.300 kr. for GL-medlemmer og 2.900 kr. for
ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest fredag den 28. september på
www.gl.org/GLE

Respons og skriftlighed
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du
her for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på
differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende
samarbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer.

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 rettelser af elevernes skriftlige
arbejde kan optimeres og målrettes til alles forsøgsvise fulde
tilfredsstillelse.

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. (fx 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 18124: Fredag den 16. november 2018
kl. 10-16, Comwel Hotel Aarhus, Værkmestergade 2,
8000 Aarhus C.
PRIS 2.100 kr. for medlemmer og 2.650 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest tirsdag den 9. oktober 2018 på
www.gl.org/GLE

Stresshåndtering og personlig
planlægning i arbejdslivet
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Formålet med kurset er at forebygge stress ved at opnå overblik
og styring over egne arbejdsopgaver

Indhold
Oplever du ofte utilfredshed med, hvad du når af opgaver på en
arbejdsdag? Føler du dig ofte presset, stresset og tynget af for
mange opgaver? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at blive
bedre til at planlægge og udnytte egne resurser mere målrettet.
Kurset er til medarbejdere, der ønsker at forebygge stress ved at
opnå overblik og styring over egne arbejdsopgaver.
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På kurset får du indblik i og redskaber til:
▪▪ Værktøjer til planlægning af arbejdet
▪▪ Tackling af ansvars- og forventningsstress
▪▪ 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 resurser 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
UNDERVISER

MÅLGRUPPE Undervisere, vejledere, ledere og øvrige
professionelle, der arbejder med undervisning i grundskolen, på
ungdomsuddannelserne og på videregående uddannelser.
UNDERVISERE Peter Arnborg, lektor og talentkoordinator på
Viborg Gymnasium og HF. Han har i flere år arbejdet indgående
med mindset i undervisningen; både i relation til elever og
lærere. Derudover er Peter medstifter af Learning Mindset,
hvor de arbejder med at implementere mindset-tankegangen på
gymnasier og grundskoler.
TID OG STED Onsdag den 28. november 2018 kl. 10-17.
Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus.
PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for
GL-medlemmer. 2.145 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for
ikke-medlemmer.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Gymnasiale lærere.
Søren Braskov.

TID OG STED

Kursus 18127: Torsdag den 8. november 2018 kl. 10-16,
MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.
Kursus 18132: Onsdag den 27. februar 2019 kl. 10- 16,
Scandic The Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C.
TILMELDING For kurset i november, senest fredag den 5. oktober
2019 og for kurset i februar, senest fredag den 25. januar 2019
på www.gl.org/GLE
PRIS 2.700 kr. for GL-medlemmer og 3.500 kr. for
ikke-medlemmer.

Mindsetbaseret undervisning
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at anvende metoderne fra mindsetteorien i din undervisning, så du kan støtte dine elever i at forløse
deres potentialer. Kurset giver dig:
▪▪ Kendskab til teori og forskning om mindset (bl.a. Carol
Dweck).
▪▪ Viden om, hvordan man kan arbejde med at udvikle et
growth mindset hos den enkelte, i klasselokalet og på
institutionsniveau.
▪▪ Værktøjer og øvelser, som kan bruges til at arbejde med den
enkelte elevs mindset – og dit eget.

Indhold
Mindsetteorien handler om, hvordan den enkelte bedst muligt
forløser sit potentiale, og der skelnes mellem at have et over
vejende fixed eller growth mindset. Drivkraften i et fixed mindset
er præstationen og andres anerkendelse. I et growth mindset
fokuseres der på feedback, som kan hjælpe én til at blive bedre,
og udfordringer ses som veje til læring.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
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Feedback, der styrker læringen
Kursusudbyder
Generator

Indhold
Karakterfrihed, mindsetbaseret undervisning og formativ feedback. Ordene beskriver en stærk udviklingstendens gående fra
en præstationskultur styret af jagten på 12-taller til en læringskultur, hvor videbegærlighed hersker.
En læringskultur, hvor eleverne tør udfordre sig selv og søge
feedback i stedet for at fokusere på, hvilken relativ placering de
har i forhold til klassens øvrige elever.
Udviklingen hilses velkommen i en tid, hvor et højt snit er blevet selve målet med undervisningen, og hvor angsten for at fejle
er så stor, at et stigende antal elever ser stort på moral og jura
og medvirker til dokumentfalsk ved at aflevere andres tekster i
eget navn.
Færre karakterer er én blandt flere måder at mindske præstationskulturen. Her viser erfaringerne, at færre karakterer og
mere feedback ikke i sig selv fremmer en læringskultur. Det centrale er at gentænke feedbacken, så den bliver en fremadrettet
hjælp frem for en bagudrettet bedømmelse. Samtidig skal der
arbejdes med den kulturændring, det er, pludselig ikke at få et
konkret tal for en opgave.
På konferencen stilles der skarpt på, hvordan læringskulturen kan fremmes i klasseværelset, samt hvilke udfordringer der
knytter sig til bevægelsen fra en præstations- til en lærings
kultur.

Arbejdsform
Oplæg i plenum samt en workshop, hvor du præsenteres for
strategier for anvendelse af formativ vurdering samt en række
vurderings- og feedbackmetoder. Du får afprøvet alle de metoder, som du præsenteres for.
MÅLGRUPPE Lærere, pædagoger, vejledere, mentorer, konsulenter
og øvrige professionelle som arbejder med børn og unge i
grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt på fritidsområdet.

OPLÆGSHOLDERE

Arnt Louw, lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg
Universitet.
Sarah Schoop, evalueringskonsulent på Danmarks
evalueringsinstitut.
Peter Arnborg Videsen, lektor og talentkoordinator på Viborg
Gymnasium og HF.
Marie Neergaard Hansen, adjunkt på Professionshøjskolen
Absalon, Center for Skole og læring.
TID OG STED Onsdag den 19. september 2018.
Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V.
PRIS 1.995 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for GL-medlemmer.
2.395 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Formativ vurdering og feedback
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at organisere forskellige typer af vurderings- og feedbackaktiviteter, der styrker dine elevers læring
mest muligt. Kurset giver dig:
▪▪ Indsigt i det teoretiske fundament for effektive vurderings- og
feedbackpraksisser.
▪▪ Strategier for arbejdet med formativ vurdering.
▪▪ Værktøjer og teknikker, som kan styrke både lærerens og
elevernes beslutninger om, hvad næste skridt er.
▪▪ Indblik i, hvordan formativ vurdering og feedback kan støtte
den skriftlige og den mundtlige dimension af undervisningen.

Indhold
Når elever gives feedback, sker det ofte med et ønske om at
rådgive om, hvor de skal sætte ind for at forbedre sig. Om denne
feedback fører til forbedringer hos eleven, afhænger af den kontekst, feedbacken optræder i, og her står vurdering helt centralt.
Dette kursus lægger vægt på formativ vurdering, som har til
hensigt at fremme elevernes læring. Kurset tager afsæt i fem
strategier for arbejdet med formativ vurdering:
▪▪ at tydeliggøre, dele og skabe forståelse for læringsmål og
succeskriterier
▪▪ at iscenesætte klasserumsdiskussioner, aktiviteter og
læringsopgaver, der frembringer evidens om læring
▪▪ at give feedback, der fører læringen fremad
▪▪ at aktivere eleverne som undervisningsresurser for hinanden
▪▪ at aktivere eleverne som ejere af egen læring
International forskning viser entydigt, at det er denne fortløbende
formative vurdering og feedback, der giver størst udslag på elevernes præstationer. Kurset tager afsæt i denne forskning, og
omsætter den til praksisnære tiltag.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.

MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til undervisere i hele
uddannelsessystemet lige fra grundskolen til universitetet.
UNDERVISER Marie Neergaard Hansen er adjunkt på Professions
højskolen Absalon, Center for Skole og læring. Hun har arbejdet
indgående med formativ vurdering og feedback og har netop
udgivet en bog om temaet.
TID OG STED Tirsdag den 13. november 2018 kl. 10-16.
Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for GL-medlemmer.
2.145 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Den motiverende samtale – hjælp unge
med at vælge retning og holde kurs
Kursusudbyder
Generator

Formål
Du kvalificeres til at gennemføre den motiverende samtale og får
hermed lettere ved at hjælpe unge med at fremkalde og afklare
egne overvejelser om forandringer, som vil være de bedste for
den unge. Gennem træning bliver metoderne i den motiverende
samtale så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne
anvende dem i samtaler med unge. Kurset giver dig:
▪▪ Kendskab til teorier om motivation og forandring
▪▪ Redskaber til at komme uden om modstand, så du kan hjælpe
de unge med at ændre uhensigtsmæssige vaner og lave
positive livsforandringer
▪▪ Redskaber til at ”modstå ordnerrefleksen” og i stedet hjælpe
den unge til selv at blive afklaret omkring, hvad der er bedst
for ham eller hende

Indhold
”Den motiverende samtale” er en tilgang til at tale om forandringer, der virker. Metoden er internationalt anerkendt og virksom på
tværs af en lang række områder; fx i forhold til unge med en høj
fraværsprocent, et misbrug eller afbrudte uddannelser bag sig.
I arbejdet med unge kommer man nemt til at være den, der
argumenterer for forandring, mens den unge argumenterer imod.
”Den motiverende samtale” giver dig redskaber til at undgå dette
og i stedet – på en empatisk og støttende måde – hjælpe den unge
til at fremkalde og afklare egne overvejelser om forandringer.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem oplæg, praktisk
færdighedstræning, diskussioner og videodemonstrationer. Du
får afprøvet alle de metoder, redskaber og teknikker, som du
præsenteres for.
MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, mentorer, sagsbehandlere,
coaches og andre, der arbejder med unge.
UNDERVISER Malene Klindt Bohni er psykolog med speciale i
angst og OCD, og hendes arbejde er baseret på den kognitive
tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, og derudover
holder hun kurser og foredrag.
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TID OG STED Onsdag den 14. november til torsdag den
15. november 2018. Kursuscenter Brogaarden, Abelonevej 40,
Strib, 5500 Middelfart.
PRIS 4.415 kr. ekskl. moms og overnatning og inkl. forplejning
for GL-medlemmer. Fra 5.195 kr. ekskl. moms og overnatning
og inkl. forplejning for ikke-medlemmer. Se prismuligheder for
overnatning på kurserogkonferencer.dk
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Stille elever – klar til forandring?

Eksamensangst
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at støtte elever med eksamensangst
– både individuelt og gruppevis. Kurset giver dig:
▪▪ Viden om eksamensangst
▪▪ Metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt
og på kurser for flere elever
▪▪ Kendskab til centrale begreber fra den kognitive metode, som
kurset er baseret på.

Kursusudbyder

Indhold

Generator

Fremlæggelser og eksaminer er en vigtig del af de gymnasiale
uddannelser, og for nogle elever resulterer dette pres i eksamensangst. Det kan betyde, at de ikke får vist, hvad de kan, og i
værste fald at de dropper ud af uddannelsen. Andelen af unge,
der lider af eksamensangst, er stigende, og derfor har eleverne
brug for støtte.

Formål
Kurset kvalificerer dig til at hjælpe de stille elever til at handle
på deres frygt for ”at være på” i klasserummet. Kurset giver dig:
▪▪ Indsigt i teorier om den kognitive adfærdsmodel og
perfektionisme samt om, hvordan disse anvendes i praksis.
▪▪ Øvelser og redskaber, der hjælper de stille elever på banen i
undervisningen og styrker deres selvværd.
▪▪ En manual over et forløb for stille elever, som med succes er
afprøvet flere gange i gymnasiet.

Indhold
Stille elever forstyrrer ikke, og de arbejder pligtopfyldende. Men
de siger bare aldrig noget. For dem kan det være angstprovokerende at markere i timerne, og derfor skal de være 120 % sikre,
inden de åbner munden. De får ofte at vide, at de ”bare” skal
mere på banen, men de formår sjældent på egen hånd at foretage disse ændringer.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
MÅLGRUPPE Undervisere, vejledere, mentorer og andre, der
arbejder i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt andre
steder i uddannelsessystemet.
UNDERVISERE Marianne Benoni Jørgensen, cand.scient. og Sofie
Hyldig Reimick cand. mag. De underviser og vejleder begge på
Aarhus Katedralskole. De har udviklet projekt ”Stille elever”, som
de med stor succes afholder i gymnasiet.
TID OG STED Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 10-17.
Scandic Bygholm Park Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
PRIS 2.095 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen “Stille
elever – klar til forandring?” for GL-medlemmer. 2.345 kr.
ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen “Stille elever – klar til
forandring?” for ikke-medlemmer.
Bogen er skrevet af kursets undervisere. Den giver dig inspiration
til, hvordan du kan støtte elever i at ændre deres ”stille-adfærd”,
da den indeholder konkrete øvelser og redskaber. Bogen
udleveres på kurset.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.
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Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, mentorer, studenterrådgivere
m.fl., som ønsker at tilbyde individuel hjælp og/eller kurser for
elever og studerende, der lider af eksamensangst.
UNDERVISER Malene Klindt Bohni er psykolog med speciale i
angst og OCD, og hendes arbejde er baseret på den kognitive
tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, og derudover
holder hun kurser og foredrag.
TID OG STED Torsdag den 22. november 2018 kl. 10-17.
Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for GL-medlemmer.
2.145 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Når angsten tager magten
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at yde en støttende og vejledende
indsats over for angstramte unge, så de kan fastholdes i eller tilskyndes til at påbegynde en uddannelse. Kurset giver dig:
▪▪ Kendskab til de mest udbredte former for angst blandt unge
▪▪ Indsigt i, hvordan angst opstår, og hvad der vedligeholder den
▪▪ Kendskab til centrale begreber i kognitiv behandling af angst
▪▪ Viden om, hvordan du opdager angsten, og hvordan du bedst
støtter den angstramte

Indhold
Angsten har mange forskellige ansigter; lige fra panikangst til
præstationsangst. Og angsten kan være svær at få øje på, da
den unge ofte prøver at skjule den ved at undgå at konfrontere
angsten.
Fælles for alle former for angst er, at angstfyldte situationer
ikke skal undgås. De skal undersøges og udfordres. Undgåelsesadfærd fastholder troen på, at det er farligt fx at holde et oplæg
for klassen. Udover undgåelsesadfærd udvikler de fleste med
angst en sikkerhedsadfærd, som er noget, man gør i de frygtede
situationer for at imødegå angsten eller forhindre, at det frygtede sker. Også dette er paradoksalt nok med til at vedligeholde
angsten.
Vejledere, undervisere m.fl. skal ikke behandle de angstramte
unge, men afhjælpe hverdagsangst, og det lærer du på kurset.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem oplæg, praktisk
færdighedstræning, diskussioner og videodemonstrationer. Du
får afprøvet alle de metoder, redskaber og teknikker, som du
præsenteres for.
MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, mentorer, elevcoaches og
andre, der arbejder med unge.
UNDERVISER Malene Klindt Bohni er psykolog med speciale i
angst og OCD, og hendes arbejde er baseret på den kognitive
tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, og derudover
holder hun kurser og foredrag.
TID OG STED Mandag den 24. september til tirsdag den
25. september 2018. Kursuscenter Brogaarden, Abelonevej 40,
Strib, 5500 Middelfart.
PRIS 4.415 kr. ekskl. moms og overnatning og inkl. forplejning
for GL-medlemmer. Fra 5.195 kr. ekskl. moms og overnatning og
inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
Se prismuligheder for overnatning på kurserogkonferencer.dk
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Forebyg og håndtér mobning
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at forebygge mobning, vurdere mobbemønstre og håndtere mobning. Kurset giver dig:
▪▪ Teorier om mobning, som vil hjælpe dig til at forstå og
genkende mobbemønstre i din praksis
▪▪ Viden om interventioner mod mobning, som du kan bruge i dit
arbejde med forebyggelse og håndtering af mobning
▪▪ En skabelon til vurdering af mobbemønstre, som kan bruges
til analyser og planlægning af tiltag i din praksis
▪▪ Inspiration til, hvordan du kan lave en mobbehandleplan

ning bedst kan undgås og håndteres, og det får du på kurset.
Kurset er baseret på forskning om mobning og interventioner.
Herunder eXbus – Exploring Bullying in School – hvor det blev
undersøgt, hvordan mobning bliver til, vedligeholdes, forandrer
sig og eventuelt ophører.

Arbejdsform
På kurset tages der udgangspunkt i eksempler fra din praksis, og
der veksles mellem oplæg, øvelser, vidensdeling og refleksion.
MÅLGRUPPE Undervisere, pædagoger, ledere og andre,
der arbejder med børn og unge i grundskolen, på
ungdomsuddannelserne samt på fritidsområdet.
UNDERVISER Stine Kapland Jørgensen har skrevet en ph.d. om
mobning og interventioner, og hun er ansat som adjunkt ved
Institut for Skole og Læring på Professionshøjskolen Metropol.
Stine har mange års erfaring med undervisning i fx mobning og
konfliktmægling.
TID OG STED Mandag den 17. september 2018 kl. 10-16.
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
PRIS 2.095 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for GL-medlemmer.
2.345 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Konflikthåndtering
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at afværge egne og andres konflikter,
der er under opsejling, samt til at løse en konflikt konstruktivt.
Kurset giver dig:
▪▪ Viden om, hvordan konflikter udvikler sig
▪▪ Indsigt i, hvilken rolle du selv spiller i konflikter, og hvordan du
aktivt kan agere mest hensigtsmæssigt
▪▪ Redskaber til at nedtrappe spændingsfeltet; både i konflikter,
som du selv er en del af, og når du oplever konflikter blandt
andre
Gennem træning bliver redskaberne så velkendte for dig, at du
rutinemæssigt vil kunne nedtrappe spændingsfyldte situationer
både på dit arbejde, i familielivet og i alle andre sammenhænge,
du indgår i.

Indhold
Når mennesker er sammen, opstår der uundgåeligt konflikter.
Derfor er du som professionel nødt til fra tid til anden at træde
ind i spændingsfelter. Det kan fx være konflikter mellem to unge
eller mellem dig og en kollega. De fleste oplever konflikter som
ubehagelige, men hvis du lærer at håndtere dem professionelt,
kan ubehaget minimeres.

Indhold

Arbejdsform

Mobning er en kompleks størrelse, der ikke lader sig løse med
simple metoder. Forebyggelse og tackling af mobning kræver
viden om mobning som fænomen samt viden om, hvordan mob-

Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
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MÅLGRUPPE Professionelle, som ønsker at styrke kompetencen
til at afværge og nedtrappe konflikter. Det være sig fx vejledere,
undervisere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og
læger.
UNDERVISER Malene Klindt Bohni er psykolog med speciale i angst
og OCD, og hendes arbejde er baseret på den kognitive tilgang.
Malene har børn, unge og voksne i terapi, og derudover holder
hun kurser og foredrag.
TID OG STED Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 10-17.
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
PRIS 1.795 kr. ekskl. moms inkl. forplejning for medlemmer.
2.145 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Når unge rammes af depression

PRIS 1.895 kr. ekskl. moms for medlemmer. Prisen er inkl.
forplejning og et eksemplar af bogen ”Et spind af sorte tanker –
om unge og depression”, som udleveres på kursusdagen.
2.245 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer. Prisen er inkl.
forplejning og et eksemplar af bogen ”Et spind af sorte tanker –
om unge og depression”, som udleveres på kursusdagen.
TILMELDING På Kurserogkonferencer.dk. Der er åbent for
tilmeldinger helt frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt.
Skriv ”GL” i kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Den gode elevsamtale
– samtalen som redskab til
trivsel og fastholdelse
Kursusudbyder
Inter-mezzo

Kursusudbyder

Formål

Generator

Deltagerne vil på kurset lære samtaleredskaber, der vil kvalificere tilgangen til såvel den nye evalueringssamtale, der ligger
i gymnasiereformen, som studie-, tutor- og mentorsamtaler.
Deltagerne vil i teori og praksis lære at balancere mellem en klar
struktur og en coachende tilgang til samtalen med henblik på at
styrke elevens ejerskab, dannelse, faglige udvikling og trivsel.
Relationens betydning for den vellykkede samtale vil være gennemgående.

Formål
Kurset kvalificerer dig til at støtte unge, der viser tegn på depression. Kurset giver dig:
▪▪ Den nyeste viden om depression, så du kvalificeres til at
genkende tegn på depression
▪▪ Indsigt i de psykologiske mekanismer i depression; dvs., hvad
der kan udløse en depression, og hvad der vedligeholder den
▪▪ Viden om, hvordan man som professionel bedst møder en
person, der er ramt af en depression
▪▪ Effektive metoder til behandling af depression og symptomer
på depression

Indhold
Cirka hver femte dansker rammes af depression på et tidspunkt i
livet, og vi bliver yngre og yngre, når vi første gang får en depression.
Børn helt ned i indskolingen kan udvikle depression og gør det
i stigende grad. Mange unge går med symptomer på depression i
stilhed, og det er derfor ofte et overset problem.
Som lærer, vejleder, mentor eller anden fagperson er du en
kæmpe resurse, da du er tæt på den unge i hverdagen, hvorfor
du – med den rette viden – kan gøre en stor forskel i forhold til at
hjælpe den unge ud af depressionens favntag.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
MÅLGRUPPE Vejledere, pædagoger, undervisere, mentorer,
sagsbehandlere, elevcoaches og andre, der arbejder med unge.
UNDERVISER Malene Klindt Bohni er psykolog med speciale i angst
og OCD, og hendes arbejde er baseret på den kognitive tilgang.
Malene har børn, unge og voksne i terapi, og derudover holder
hun kurser og foredrag.
TID OG STED Tirsdag den 28. august 2018 kl. 10-17.
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
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Indhold
Modul 1:
Den gode elevsamtale – basismodul. Læreren som mentor/tutor/
coach/vejleder. Teoretisk og metodisk baggrund, relationskompetence, rammesætning af samtalen, faserne i samtalen, evaluering og feedback, visuelle redskaber, de gode spørgsmål og
lytteniveauer. Metodisk tilgang til evalueringssamtalen.
Modul 2:
Spørgsmål der rykker, metoder der flytter, Lineære, cirkulære
og refleksive spørgsmål øves i praksis. Metoder til at arbejde
med mindset og motivation. Visuelle redskaber, narrativ tilgang,
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.
De tre moduler hænger sammen, men kan købes enkeltvis.

Arbejdsform
Kurset vil foregå i en dynamisk vekslen mellem oplæg, samtale,
øvelser og icebreakers med en høj grad af deltagerinvolvering.
Teorien vil blive belyst igennem de praktiske eksempler fra arbejdet med unge, redskaberne vil direkte kunne overføres til hver-

dagen, og undervisningsformen vil afspejle en coachende tilgang
med en klar rammesætning. Således vil kursets pointer blive
demonstreret i praksis i en vekslen mellem læring og metalæring.
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, VUC og studenterkurser–
alle, der som en del af deres faglige virke fører samtaler med de
unge og ønsker at blive bedre til at møde og flytte den unge 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 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg,
1. modul: 20.-21.september 2018 samt 25.-26. februar 2019.
2. modul: 23.-24.oktober 2018 samt 25.-26. marts 2019.
3. modul: 27.-28. november 2018 samt 29.-30. april 2019.
PRIS 3.295 kr. ekskl. moms pr. modul à to dage, inkl. fuld
forplejning og ekskl. overnatning.
Rabatpris for alle tre moduler: 9.395 kr. ekskl. moms. Modulerne
hænger sammen, men kan købes enkeltvis.
TILMELDING Senest mandag den 20. august for 2018 og senest
fredag den 1. februar for 2019 til info@inter-mezzo.dk.dk. Max.
16 deltagere. Kontakt: Ønsker du oplysninger om kurset, ring
eller mail til Lotte Juul Lauesen, 3027 0799. Der undervises alle
dage fra kl. 10-16. Fuld forplejning inkluderet i prisen.
Modul 1 ”Den gode elevsamtale” med fokus på
evalueringssamtalen og studiesamtalen kan købes som kursus
over 2 dage tilrettet det enkelte uddannelsessted og afholdt på
skolen med et par måneder imellem.

Relationsarbejde og
robusthedstræning
– En systemisk metode til gruppeprocesser
i klassen og i samtalen
Kursusudbyder
Inter-Mezzo

Formål
Alle kender det at stå overfor en klasse eller en elev, hvor man
ikke føler, man kommer nogen vegne. Symptomet kan vise sig
som blokering, men under overfladen gemmer der sig mønstre,
og vil vi nå ind til klassen, eleven, er det disse mønstre, vi må
afdække. Vi vil arbejde med et systemisk blik på klassen og
eleven og lære systemisk opstilling som metode til at eksternalisere problemet. Som metode og mindset kan det bruges i både
klasserumsledelse, konflikthåndtering og i samtalen med den
enkelte elev. Deltagerne vil få inspiration til at facilitere levende
gruppeprocesser i klassen med henblik på at skabe et inkluderende læringsmiljø og den enkeltes robusthed. Deltagerne vil
endvidere blive præsenteret for læringshjulet som systemisk
redskab til undervisningsdesign, synlig læring og robustheds
træning. Med læringshjulet og opstillingsmetoden går deltagerne fra kurset med to nye redskaber, der kan anvendes i både
klassen og samtalen med eleven.

Kurset er internat i skønne naturomgivelser, med rig mulighed
for inspiration, fordybelse og fornyelse.

Indhold
Kurset vil være praksisorienteret med oplæg, der omsættes i
praktiske øvelser. Vi vil arbejde med den systemiske tænkning
og tilgang til at forstå grupper som levende systemer med
udgangspunkt i jeres egne erfaringer. I vil blive præsenteret
for forskellige tilgange til at arbejde med klasserumsledelse
og gruppeprocesser, og vi vil drøfte deres anvendelighed. Den
systemiske opstilling som metode vil blive demonstreret, og I vil
lære at bruge metoden med brug af figurer i samtalen med den
enkelte elev. Vi vil se på metodens betydning for relationen og
styrkelse af elevens indre lederskab (robusthed).
Læringshjulet præsenteres som mindset og afprøves som
redskab. Modellen er velegnet til at skabe synlig læring, feedback og til at arbejde med at skabe balance mellem de tre
polaritetspar og på den måde styrke den enkeltes selvledelse og
robusthed.

Arbejdsform
Undervisningen vil være levende formidlet i tæt dialog med deltagerne, og principperne vil blive demonstreret i praksis, uden
brug af powerpoint. Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering, og en vekslen mellem individuelt arbejde, øvelser to og to og
gruppeprocesser. Deltagerne får udleveret skriftligt materiale,
hvor metodernes anvendelighed i daglig praksis beskrives.
MÅLGRUPPE Mentorer, Studievejledere, teamlærere, tutorer, og
elevcoaches på stx, hf, hhx, htx, eux, VUC og studenterkurser.
Alle, der vil et spadestik dybere i deres arbejde med unge, både
i facilitering af undervisning og i samtaler med den enkelte og
klassen.
UNDERVISER Forfatter, underviser, coach og proceskonsulent
Lotte Juul Lauesen, www.inter-mezzo.dk, forfatter til bogen
”Den gode elevsamtale” (Akademisk forlag, 269 kr.). Ny bog på vej.
TID OG STED Den 25. og 26. oktober 2018 kl. 10-17 og kl. 9-16.
Om aftenen tilbydes systemisk opstilling. Landlogi, Marielund,
Vestermarksvej 3, 8740 Brædstrup.
PRIS 3.900 kr. ekskl. moms, inkl. overnatning og alle måltider.
Medbring selv sengelinned, der ellers kan lejes for 100 kr.
TILMELDING Senest den fredag den 28. september til
info@inter-mezzo.dk
Max. 12 deltagere. Ønsker du oplysninger om kurset, ring eller
mail til Lotte Juul Lauesen, tlf: 3027 0799 eller mail:
info@inter-mezzo.dk
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God klassekultur
– ledelsesredskaber til undervisere
Kursusudbyder
Ditte Gøricke Jensen og Pernille Hedegaard Bøgh, Link I/S

Formål
Deltagerne får indsigt i, hvad der kan ses og høres efter for
at forstå klassers dynamik og praktiske metoder, som de kan
benytte allerede dagen efter kurset.

Indhold
Kurset giver praktiske redskaber, der gavner trivslen, klassekulturen
og det gode undervisningsmiljø. På kurset indgår følgende temaer:
Relationsarbejde
▪▪ Kontakt og kendskab i klassen
▪▪ Underviserens relationskompetence
Gruppedynamik og klasseledelse
▪▪ Indsigt i og redskaber til at lede klasser
▪▪ Se og hør, hvad der foregår i klassen
▪▪ Metoder til gruppesamtaler
Organisering og træning af samarbejde
▪▪ Organisering af grupper i læring
▪▪ Hvordan forener man træning af samarbejde med den fagfaglige undervisning?
▪▪ Metoder til det kollegiale samarbejde om klassen
Konfliktforståelse håndtering og kendskab
▪▪ Metoder til analyse af konflikter
▪▪ Det personlige og andres forhold til og håndtering af
konflikter – modstand og forsvar
Alle undervisere på gymnasiale uddannelser
Link har arbejdet på ungdomsuddannelserne i 10 år
og består af Ditte Gøricke Jensen og Pernille Hedegaard Bøgh.
Forfattere til bogen: God KLASSEKULTUR – ledelsesredskaber
til undervisere.
TID OG STED Efterår: Torsdag og fredag den 25. og 26. oktober
2018 kl. 9.30 – 16.00. Link I/S, Qvintus, Refshalevej 110, 1432
København K. Eller vinter: Torsdag og fredag den 24. og 25.
januar 2019 kl. 9.30 – 16.00. Link I/S, Qvintus, Refshalevej 110,
1432 København K.
PRIS Pr. deltager for 2-dages kursus 5.900 ekskl. moms inkl.
bogen: God KLASSEKULTUR – ledelsesredskaber til undervisere
og fuld forplejning på kurset.
TILMELDING For efterårskurset, senest mandag den 1. oktober
2018 og for vinterkurset, senest fredag den. 4. januar 2019.
Tilmelding skal for begge kurser ske via Pernille Hedegaard Bøgh
på info@link-kommunikation.dk

Master i gymnasiepædagogik (MIG)
Kursusudbyder
IKV Syddansk Universitet

Formål
Uddannelsen varetages af forskere inden for feltet og giver de
studerende et grundigt overblik over feltets teoridannelser samt
sætter dem i stand til at foretage og videnskabeligt at begrunde
kvalificerede valg inden for gymnasiets undervisning og ledelse.
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 afhandling 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 undervises i generel teori om organisation og organisationsudvikling,
om resursestyring og strategi, men undervisningen bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger som case og
udgangspunkt for analyse og diskussion.

Indhold
http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/master/master_
gymnasiepaedagogik

MÅLGRUPPE

UNDERVISERE
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MIG/Didaktik
Modul 1. Kulturmøder i gymnasiet, undervisningens praksis samt
pædagogiske teorier og metoder
Modul 2. Læringsteori, gymnasiale læringsmiljøer og læreprocesser 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 organisations
struktur samt positioner i teori og metode om uddannelses
organisation og ledelse
Modul 2. Ledelse af menneskelige resurser, økonomi og kvalitet samt positioner i teori og metode om resurseledelse i
uddannelsesinstitutioner
Modul 3. Skolestrategiske perspektiver, ledelse af strategiske
processer samt positioner i teori og metode om ledelse af strategiske processer i uddannelsesinstitutioner
Modul 4. Masterafhandling

Arbejdsform
Undervisningen er forskningsbaseret og øvelses- og caseorienteret 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.
UNDERVISERE De gennemgående undervisere er Steen Beck,
Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensberg Elf, Peter
Hobel, Tina Høegh, Mikael Paulsen, Anke Piekut, Ane Qvortrup,
Jakob Ditlev Boje, Frode Frederiksen, Dion Rüsselbæk Hansen,
Katrin Hjort, Gitte Miller Balslev, Anders Kruse Ljungdahl,
Vibeke Christensen og Camilla Kølsen Petersen, der alle er
videnskabelige medarbejdere ved Institut for Kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet. Tillige medvirker specialister og praktikere
med nært kendskab til gymnasiesektoren.
TID OG STED Undervisningen finder sted på SDU som seks
undervisningsgange (mandage og tirsdage – hele dage) fordelt
over semesteret.

1. semester (mandage 10.30-16.30, tirsdage 9.00-15.30)
Den 20.– 21. august
Den 10. – 11. september
Den 1. –2. oktober
Den 22. – 23. oktober
Den 12. – 13. november
Den 3. – 4. december
3. semester (mandage 10.30-16.30, tirsdage 9.00-15.30)
Den 27. – 28. august
Den 17. – 18. september
Den 8. – 9. oktober
Den 29. – 30. oktober (Skolebesøg)
Den 19. – 20. november
Den 10. – 11. december
22.000 kr. pr. modul (excl. moms).
10. juni 2018
TILMELDING www.sdu.dk/mig, Kontakt: mig@sdu.dk
PRIS

ANSØGNINGSFRIST
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IT I UNDERVISNINGEN

IT-didaktik
Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Formål
Kursets formål er at gøre underviserne endnu bedre til at inddrage IT og e-resurser til at styrke elevernes læring og til at
lette lærerarbejdet. Hovedfokus er på didaktik frem for teknik og
på at gøre nye ting med kendte programmer.

Indhold
På kurset får du didaktisk inspiration og konkrete redskaber til
i endnu højere grad at bruge IT og e-resurser i undervisningen;
både i forhold til elevernes læring og også med henblik på at
gøre underviserens hverdag lidt lettere. Fokus er på den praktiske anvendelse og på, hvordan man fremadrettet selv kan
arbejde videre med IT-didaktik. Målet er ikke at lære en masse
nye programmer, men at se på mulighederne i de programmer,
som de fleste undervisere og elever allerede kender. Hovedfokus
bliver derfor mere på didaktik end på teknik.
Vi arbejder konkret med PowerPoint, Google Drev, modeller,
elektroniske kompendier, screencast og simple programmer med
mange muligheder ud fra målsætningen: Lær at gøre nye ting
med kendte programmer.

Arbejdsform
Oplæg med efterfølgende gruppe- og individuelt arbejde. På
kurset arbejder vi med tingene i praksis. Medbring derfor pc og
gerne noget undervisningsmateriale, som du skal bruge umiddelbart efter kurset.
MÅLGRUPPE Alle som ønsker didaktisk inspiration til at arbejde
med og anvende IT på en didaktisk måde i undervisningen. Der er
ingen krav om specifikke IT-kundskaber.
UNDERVISER Lektor Jan Foged, Hasseris Gymnasium, ekstern
lektor ved IKV – SDU.
TID OG STED Kursus 18214: Mandag den 26. november 2018,
kl. 10-16, Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
PRIS 2.600 kr.
TILMELDING Senest tirsdag den 9. oktober 2018 på
www.gl.org/GLE
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Computational Thinking:
Hvad, hvorfor, hvordan
Kursusudbyder
Syddansk Universitet

Indhold
IT-fagene i gymnasiet udvikles hele tiden. Et af de nye perspektiver er inddragelsen af ”Computational Thinking”, der ikke blot
drejer sig om at lære at programmere, men også om at forstå
kompleks problemløsning og modellering. Kurset sætter fokus
på, hvorfor CT er et særligt fagligt perspektiv, og hvordan man
kan tilrettelægge og organisere undervisningsforløb med CT
som perspektiv og metode på tværs af fag. Formålet med CT
er at fremme evnen til at analysere problemer og nå frem til en
forståelse af modelleringsmuligheder forud for programmering
af eventuelle it-løsninger.
MÅLGRUPPE Dagen henvender sig til undervisere i IT-fagene, men
også til undervisere i fx samfundsfag, naturvidenskabelige fag
og sprog.
TID OG STED Syddansk Universitet Kolding, Universitetsparken
1, 6000 Kolding i januar 2019. Konkret dato og nærmere
informationer på www.sdu.dk/temadage
PRIS 1.900 kr.
TILMELDING på www.sdu.dk/temadage

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Forebyggelse, håndtering og løsning af
konflikter i og udenfor klasserummet
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Center for konfliktforebyggelse

Formål
Deltagerne får viden om og redskaber til at forebygge og håndtere nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der
kan opstå i og udenfor undervisningslokalet.
Der vil være særligt fokus på, hvordan elever med en anden
kulturel baggrund fra socialt belastede boligområder i praksis
kan integreres i en fælles adfærds- og samværskultur.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nerve
systemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation.
Med afsæt i praksiscases, vises hvordan de unødvendige konflikter med særlige elever undgås, og hvordan de konflikter, der
er nødvendige eller uundgåelige, håndteres konstruktivt ”her og
nu” og efterfølgende løses effektivt i samarbejdet med kolleger
og ledelse.
Du får viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige
dispositioner, der påvirker elevens og din egen adfærd, og hvordan redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst og de elever, der giver anledning til udfordringer.
Vi går også på opdagelse i deltagernes egne oplevelser og
undersøger, hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt i de konkrete cases og situationer, der tages
under behandling.

Arbejdsform
Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring, og vi finder
sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete
udfordringer i krydsfeltet mellem kommunikation, adfærd, og
praktisk handling.
MÅLGRUPPE Alle undervisere samt ledere, herunder særligt
pædagogiske ledere og uddannelsesledere
TID OG STED Kursus 18125: Fredag den 18. januar 2019, kl. 10- 16,
Scandic The Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C
PRIS 2.500 kr. for GL-medlemmer og 3.200 kr. for
ikke-medlemmer.
UNDERVISER Jon Valdemar Andersen Cand. Scient. Pol, MBA,
direktør og konsulent i Center for Konfliktforebyggelse samt
konfliktmægler og vagt
TILMELDING Senest mandag den 17. december 2018 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 arbejdsmiljøarbejdet på gymnasieskoler. Der vil med udgangspunkt i
arbejdsmiljølovgivningen og andet relevant materiale fra branchen blive gennemgået emner inden for fx:
▪▪ 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 18106: Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 10 til torsdag
den 4. oktober 2018 kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter,
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Kursus 19102: Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 10 til torsdag den
7. marts kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter, Skovsvinget
25, 5500 Middelfart.
Kursus 19103: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 10 til torsdag
den 3. oktober kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter,
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
PRIS 8.485 kr.
TILMELDING på www.gl.org/GLE
Kursus 18106: Senest torsdag den 30. august 2018.
Kursus 19102: Senest torsdag den 31. januar 2019.
Kursus 19103: Senest torsdag den 29. august 2019.
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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 Danske
Gymnasier er enige om, at det er vigtigt, at der udbydes et kursus
rettet mod gymnasieverdenen med deltagelse af såvel l edelsessom 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
samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasie
arbejdsplads. Du får også indblik i samarbejdets muligheder og
begrænsninger, samt hvordan man kan arbejde med at styrke
samarbejdet. Kurset tager afsæt i SU’s hverdag i gymnasieverdenen og bygger på en høj grad af deltageraktivitet. Der vil
bl.a. være gruppeøvelser, hvor du får mulighed for at afprøve og
drøfte synspunkter og erfaringer fra gymnasierne som arbejdsplads.

Arbejdsform
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, gruppeøvelser og
dialog i mindre grupper og i plenum.
Nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.
Magnus Bryde og Pia Lassen fra Samarbejds
sekretariatet.
TID OG STED Kursus 18123: Tirsdag den 30. oktober kl. 10-16,
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
PRIS 2.495 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 27. september 2018 på
www.gl.org/GLE

for et godt arbejdsmiljø og et stærkt fællesskab på skolen. Du
bliver også introduceret til, hvordan GL arbejder; både centralt
og lokalt.
Grunduddannelsen er bygget op over tre moduler; hver af
tre dages varighed. GL anbefaler, at modulerne på grunduddannelsen gennemføres i rækkefølge, og at du enten følger modul A
eller B på alle 3 kurser, hvis det er muligt.

Arbejdsform
Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner
og forhandlingstræning.
MÅLGRUPPE Tillidsrepræsentanter og -suppleanter ved
gymnasiale uddannelser, også ikke-GL-medlemmer, der fungerer
som fælles-TR på AC-området for gymnasiale lærere.
TID OG STED

Modul 1A Tirsdag den 25. september til torsdag den 27. september
2018, Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Modul 1B Mandag den 1. oktober til onsdag den 3. oktober 2018,
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
Modul 2A Mandag den 29. oktober til onsdag den 31. oktober
2018, Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Modul 2B Onsdag den 14. november til fredag den 16. november
2018, Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Modul 3A Onsdag den 16. januar til fredag den 18. januar 2019,
Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Modul 3B Mandag den 28. januar til onsdag den 30. januar 2019,
Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
PRIS Gratis, GL betaler ophold og transport. Se gl.org for
rejsebestilling og retningslinjer.
TILMELDING På gl.org under kurser og arrangementer. Medmindre
du giver særlig besked, er det med to overnatninger.

MÅLGRUPPE

UNDERVISERE

Grunduddannelse for
tillidsrepræsentanter
Kursusudbyder
GL

Formål
Formålet med uddannelsen er at klæde dig, der er ny tillidsvalgt,
på til arbejdet og rollen som tillidsrepræsentant.

Indhold
Som ny tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant
bør du deltage i grunduddannelsen, som GL tilbyder alle nye
repræsentanter.
På grunduddannelsen lærer du bl.a. om forståelse og fortolkning af overenskomst og SU-regler, om regler og god praksis ved
personsager, om løn, skoleøkonomi og om, hvordan I kan arbejde
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Bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi
– to-dages kursus for de gymnasiale
medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne
Kursusudbyder
GL

Formål
Fra 1. maj 2018 starter en ny fireårig bestyrelsesperiode på de
selvejende institutioner med gymnasialt udbud. For at klæde
nyvalgte medarbejderrepræsentanter på, afholder GL et todages kursus med fokus på bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi. På de selvejende og private institutioner har bestyrelsen
det overordnede ansvar for udviklingen af uddannelsesinstitutionen og skolens økonomi. Som medarbejderudpeget repræsentant har du derfor en vigtig opgave i bestyrelsen.
På dag ét stilles der skarpt på medarbejderrepræsentantens
rolle i bestyrelsen, påvirkningsmuligheder og prioriteringer samt
regler og konkrete opgaver.
Dag to står i skoleøkonomiens tegn. Her er fokus, hvordan
medarbejderrepræsentanten kan forstå, fortolke og stille
spørgsmål til skolens budget og regnskab. Opgaven med skolens økonomi er blevet mere vanskelig, men ikke mindre vigtig
på grund af de seneste og kommende års krav om besparelser i
sektoren.

Indhold
Bestyrelsens rolle med udgangspunkt i medarbejder
repræsentanten
herunder opgaver, prioriteringer og kontakten i baglandet.
Påvirkningsmuligheder og prioriteringer
herunder samarbejdsrelationer og gode/dårlige erfaringer,
informationsniveau og prioritering af opgaver.
Regler og opgaver
Forretningsorden, tavshedspligt, resultatløn og budget/regnskab
kontra resurseregnskab samt forskellige dilemmaer.
De økonomiske vilkår – taxameterstyring
Hvordan de gymnasiale uddannelser styres, hvordan og hvor
taxametrene fastsættes, samt hvilke konsekvenser taxameterstyring har for den enkelte skole. Samtidig gennemgås den
nyeste finanslovs konsekvenser for gymnasierne.
Forstå budget og regnskab
Hvad skal man være særligt opmærksom på, når budget og
regnskab behandles? Hvilke krav er der? Hvad er forskellen på
budget og regnskab? Hvorfor og hvordan skabes der overskud?
Hvor er ledelsens fokus mv.? Lær at stille konkrete spørgsmål til
budgetlægning og seneste årsregnskab.

Arbejdsform
Oplæg og gruppearbejde.
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser ved
gymnasiale uddannelser.
TID OG STED Onsdag den 10. oktober til torsdag den 11. oktober
2018, Quality Hotel Høje Tåstrup, Carl Gustavs Gade 1,
2630 Taastrup. Endeligt program vil blive annonceret på GL’s
hjemmeside www.gl.org under Kurser og arrangementer.
PRIS Kursusafgift og transport betales af GL, hvis du er
medlem. Hvis du ikke er medlem, koster det 3.000 kr. at deltage,
og GL betaler ikke transport.
TILMELDING På www.gl.org under Kurser og arrangementer.
MÅLGRUPPE

Arbejdsmiljøseminar 2019
– For arbejdsmiljørepræsentanter og ledere
Kursusudbyder
GL i samarbejde med Danske Gymnasier

Indhold
Seminaret har til formål at tilbyde deltagerne opdateret viden og
konkrete redskaber til det lokale samarbejde om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Seminarets indhold er rettet mod
udfordringer, som i særlig grad præger gymnasierne.
Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljø
lovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse
af en varighed svarende til 1½ dag.

Arbejdsform

MÅLGRUPPE Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere ved
gymnasiale uddannelser, også ikke-GL-medlemmer. Det
anbefales, at både skolens arbejdsmiljørepræsentant
og arbejdsmiljøleder deltager. Hvis det ikke er muligt, er
arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljølederen
velkommen alene.
TID OG STED Mandag den 14. januar kl. 10 til tirsdag den 15. januar
2019 kl. 12. Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
Medmindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.
PRIS 3.900 kr. (3.100 kr. uden overnatning). Transporten er for
egen regning.
TILMELDING Senest torsdag den 20. december 2018.
Endeligt program bliver opdateret på GL’s hjemmeside www.
gl.org under Kurser og arrangementer

Coaching, et individuelt tilbud til
fastansatte
Gymnasiereform, flere arbejdsopgaver, ændret ungdomskultur,
kollegasamarbejde mv. giver 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 deltagerne bedst møder disse udfordringer med henblik på størst
mulig arbejdsglæde.

Formål
Formålet med forløbet er at bidrage til at afklare og omsætte
deltagerens resurser, 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 potentialer 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.

Der veksles mellem oplæg og workshop

GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019 · 33

Master i gymnasiepædagogik
(MIG/ledelse)
Kursusudbyder
IKV Syddansk Universitet
Se beskrivelsen af MIG/ledelse under Almene og didaktiske kurser, hvor der er en samlet beskrivelse af MIG-uddannelsen

Master i Læreprocesser
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

Indhold
Master i Læreprocesser, Aalborg Universitet, styrker din teoretiske ballast inden for læring, organisationsudvikling, evaluering
og procesledelse. Uddannelsen giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser. Der er mange muligheder for enkeltfag.
Uddannelsen ruster dig til at forstå og tilrettelægge mange
slags læreprocesser. Det er en alsidig forskningsbaseret uddannelse, som kombinerer formidling og diskussion af den nyeste faglige viden med de studerendes selvstændige arbejde i projekter.
1. semester:	Læringsteori, videnskabsteori og metode,
organisatorisk læring.
2. semester: Læring i praksis, evaluering af læreprocesser.
3. semester:	Valgmodul – se muligheder på hjemmesiden.
Videnskabsteori og metode II.
4. semester: Masterprojekt
Se mere på uddannelsens hjemmeside: www.mlp.evu.aau.dk. Her
kan du også finde en kort video og en brochure om uddannelsen.

Formål
Du vil opnå:
▪▪ Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre
fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og
læreprocesser samt at påtage dig et professionelt ansvar.
▪▪ Kompetencer til at styre og udvikle komplekse og
uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye
løsningsmodeller til de aktuelle problemstillinger.
▪▪ Kompetencer til at varetage egen faglig udvikling.
Målet er, at du bliver i stand til at iværksætte, udvikle og vurdere
læreprocesser i uddannelse, erhverv og samfund. Hele vejen
gennem dit uddannelsesforløb vil du styrke dine kompetencer til
at initiere, udvikle, tilrettelægge, lede og vurdere læreprocesser i
forskellige uddannelses- og organisationskontekster.
MÅLGRUPPE Master i Læreprocesser henvender sig til en bred
gruppe af fag og professioner. Den er relevant for dig, der til
daglig arbejder med undervisning, ledelse og vejledning i fx
gymnasieskolen, folkeskolen og på professionshøjskoler. Den er
også relevant, hvis du arbejder med organisationsudvikling og HR
i offentlige og private virksomheder.
TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2019 og afsluttes i
januar 2021. De fysiske seminarer finder sted i Aalborg.
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PRIS

24.900 kr. pr. semester.
Via uddannelsens hjemmeside: www.mlp.evu.aau.dk

TILMELDING

Master i Innovation og
Kreativt Læringsdesign
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

Indhold
Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign (KREA), Aalborg
Universitet, kombinerer kreativitetsforskning med læringsteori/
læreprocesser. Uddannelsen giver et stærkt fundament til at
arbejde med kompetencer som kreativitet, innovation og entreprenørskab.
Uddannelsen tilbyder teoretisk og empirisk fordybelse i
aktuelle problemstillinger forbundet med udvikling af kreativ
innovationskapacitet (herunder entreprenørskab). Den giver en
bred indføring i de dele af læringsteorien og didaktikken, som har
særlig relevans for entreprenørskab og kreativitetsudvikling.
Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede
tema:
1. semester:	Kreativitet, innovation og læring i uddannelsessystemer og professioner
2. semester:	Kreative, innovative processer i praksis på
et pædagogisk-didaktisk grundlag og i et
organisations- og professionsperspektiv
3. semester:	Innovation og kreative læringsdesigns
4. semester:	Masterprojekt
Læs mere på uddannelsens hjemmeside: www.krea.evu.aau.dk.
Her kan du også finde en kort video og en brochure om uddannelsen.

Formål
Efter endt uddannelse har du kompetencer til:
▪▪ At kunne designe og perspektivere kreative og innovative
læreprocesser
▪▪ Selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag at kunne
gennemføre og dokumentere forsøgs- og udviklingsarbejde
med fokus på kreativitet og innovation
▪▪ At afdække problemstillinger og udfordringer med henblik på
at udvikle institutionens kreativitetskompetence
▪▪ At anvende, formidle og demonstrere innovative koncepter og
metoder
MÅLGRUPPE Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign
henvender sig til ledere eller undervisere, der har en
særlig interesse for kreative og innovative læreprocesser
og de designmæssige aspekter af forandringsprocesser.
Herunder ledere eller undervisere med ansvar for udvikling
af og rammesætning for medarbejderes opbygning af nye
undervisningsformer- og kompetencer.
TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2019 og afsluttes i
januar 2021. De fysiske seminarer finder sted i Aalborg.
PRIS 24.900 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.krea.evu.aau.dk

Master i Pædagogisk Ledelse
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

Indhold
Master i Pædagogisk Ledelse, Aalborg Universitet, giver et
stærkt fundament til at sætte retning for det pædagogiske
arbejde ved hjælp af bl.a. tydelige mål og professionelle læringsfællesskaber med rum til refleksion og konstruktiv feedback.
Uddannelsens teoretiske omdrejningspunkt er læringsteori kombineret med teorier om organisation og ledelse samt pædagogik,
didaktik og uddannelsesvidenskab. Gennem hele uddannelsen
er der fokus på det, der i særlig grad karakteriserer pædagogisk
ledelse:
▪▪ Ledelse af læreres læring og udvikling, fx kompetence
udvikling, løbende feedback, undervisningssupervision og MUS
▪▪ Ledelse af team og faggrupper
▪▪ Institutionsudvikling
▪▪ Pædagogisk udvikling i forhold til elever, forældre og
myndigheder.
Du vil som studerende arbejde med autentiske problemer via
problembaseret projektarbejde (PBL). Det giver en høj grad af
sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job; både
mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet
master.
Læs mere på uddannelsens hjemmeside: www.mpl.evu.aau.dk.
Her kan du også finde en kort video og en brochure om uddannelsen.

Formål
Hovedopgaverne inden for pædagogisk ledelse er:
▪▪ Etablering af mål for elevernes læring og konsensus om
skolens mål
▪▪ Planlægning, koordinering og evaluering af undervisningen
▪▪ Ledelse af læreres læring og udvikling
En pædagogisk ledelse må derfor tæt på kerneopgaven og have
dyb viden om undervisning, læring, lærerudvikling og skoleudvikling. Desuden må man kunne opbygge tillidsfulde relationer til
alle medarbejdere og kolleger, kunne give konstruktiv feedback
og være god til at løse de komplekse problemer, der opstår. Alt
dette indgår som centrale temaer på MPL.
MÅLGRUPPE Master i Pædagogisk Ledelse henvender sig til dig,
der arbejder med pædagogisk ledelse eller er på vej til at arbejde
med feltet. Eksempler på faglig baggrund/nuværende job:
▪▪ Uddannelsesleder/pædagogisk leder
▪▪ Gymnasielærer med interesse for pædagogisk ledelse
▪▪ Skoleleder
TID OG STED Uddannelsen har studiestart september 2018 og
er en to-årig deltidsuddannelse. Seminarer i hhv. Aalborg og
København.
PRIS 37.500 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.mpl.evu.aau.dk

Mastermodul:
Pædagogisk Ledelse i Praksis
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

Indhold
Mastermodulet Pædagogisk Ledelse i Praksis, Aalborg Universitet, har fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan komme tæt på
undervisningen ved at støtte lærerne med viden om undervisning
og læring. Modulet er en del af master i Pædagogisk Ledelse.
Udgangspunktet er international forskning og teori om, hvad
vi ved om pædagogisk ledelse og dens betydning for elevers
læring; endemålet for alt ledelsesarbejde i skolen. Teorien
omsættes hele tiden til praksis med udgangspunkt i deltagernes
egen dagligdag og konkrete udfordringer. På modulet præsenteres en lang række konkrete pædagogiske ledelsesværktøjer,
eksempelvis:
▪▪ Observation af undervisning
▪▪ Kollegial supervision
▪▪ Feedback
▪▪ Open-to-learning conversations
▪▪ Coaching
▪▪ Lesson studies
▪▪ Klasseledelse – Styring-kontaktmodellen og brugen af QTI i
praksis
▪▪ Ledelse af team og faggrupper
▪▪ Opbygning af professionelle læringsfællesskaber
▪▪ Aktionslæring
Læs mere på uddannelsens hjemmeside:
www.mpl-praksis.evu.aau.dk.
Læs evt. om master i Pædagogisk Ledelse: www.mpl.evu.aau.dk.
Her kan du også finde en kort video med Dorte Ågård, der er faglig leder af mastermodulet.

Formål
Du får ny teoretisk og praktisk inspiration til at udvikle dig som
pædagogisk leder. Du får endvidere udviklet dine kompetencer
til at:
▪▪ Sætte tydelige mål for den pædagogiske udvikling
▪▪ Implementere reformer til udvikling af den daglige praksis
▪▪ Skabe fælles pædagogisk sprog på skolen
▪▪ Støtte lærernes arbejde i teams og faggrupper
▪▪ Observere undervisning og give feedback
MÅLGRUPPE Mastermodulet henvender sig til skoleledere,
uddannelsesledere, pædagogiske ledere og andre med
ledelsesfunktioner rettet mod undervisning, bl.a. i gymnasiale
uddannelser.
TID OG STED Modulet begynder 1. september 2018 og afsluttes
januar 2019. Seminarer i hhv. Aalborg og København.
PRIS 24.900 kr.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside:
www.mpl-praksis.evu.aau.dk
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Master i Organisatorisk Coaching
og Læring

Master i Ledelses- og
Organisationspsykologi

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Indhold

Indhold

På Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), Aalborg
Universitet, bliver du uddannet i at skabe læring og forandring
i organisationer med brug af coaching og ledelse af dialogiske
processer.

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP), Aalborg
Universitet, giver dig forskningsbaseret viden om, hvordan du som
leder eller konsulent kan understøtte motivation, kreativitet, trivsel, performance og læring i mange forskellige sammenhænge.
Uddannelsen inddrager forskellige teoretiske perspektiver,
der belyser aktuelle ledelsesmæssige udfordringer i moderne
organisationer. Omdrejningspunktet er læringsteori kombineret
med ledelses- og organisationspsykologi.

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede
tema:
1. semester:	Læring og coaching i interpersonelle relationer
2. semester:	Læring og coaching i grupper og teams
3. semester:	Coaching som organisatorisk udviklingsresurse
(her i forbindelse m. aktionsforskning)
4. semester:	Masterprojekt
Som studerende vil du møde undervisere, forskere og konsulenter med både bred og dyb erfaring og viden inden for ledelses- og
organisationsudvikling. Parallelt med undervisningen og vejledningen tilbydes du et udviklingsforløb i form af en individuel
coachingsamtale pr. semester, hvor du får lejlighed til at udvikle
din egen professionelle fagidentitet og dine muligheder for at
anvende din nye viden i din egen organisation.
Du kan se mere på uddannelsens hjemmeside:
www.moc.evu.aau.dk. Her kan du også finde en kort video og en
brochure om uddannelsen.

Formål
MOC-uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som en dialogisk og samskabende læreproces. Målet er, at du tilegner dig
en lang række teoretiske og praktiske redskaber, som sætter dig
i stand til at igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser.
Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament samt praktiske færdigheder i at benytte professionelle samtaler som
udviklingsredskab i dit arbejde med mennesker, teams og organisationer. Du opnår en bred forståelse for coaching og læring
på individuelt såvel som på gruppe-/teamniveau og det bredere
organisatoriske niveau.
MÅLGRUPPE Uddannelsen er for dig, der arbejder med
forandringsledelse, procesledelse, personaleudvikling, HR eller
undervisning – og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling
med mærkbare resultater.
TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2019 og afsluttes
i januar 2021. De fysiske seminarer finder sted i hhv. Aalborg og
København.
PRIS 37.500 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.moc.evu.aau.dk
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Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede
tema:
1.semester:	Ledelse af læreprocesser på individ, gruppe og
organisationsniveau
2.semester:	Ledelsespsykologi og organisationsudvikling i
praksis
3. semester:	Motivation, trivsel, og kreativitet i organisationer
4. semester:	Masterprojekt
Du får hvert semester tilbud om to individuelle samtaler med en
erfaren konsulent eller underviser. Dialogsamtalerne giver dig
lejlighed til at reflektere over egne arbejdsmæssige udfordringer
og udvikle din egen professionelle fagidentitet. Du kan se mere
på uddannelsens hjemmeside: www.loop.evu.aau.dk. Her kan du
også finde en brochure om uddannelsen.

Formål
Det er en vigtig målsætning, at deltagerne opnår både faglig og
personlig udvikling. Du bliver uddannet til:
▪▪ At forholde dig kritisk reflekterende til dig selv som leder/
konsulent, til din rolle og til din egen organisation – kort sagt,
at blive en mere reflekteret praktiker gennem udvikling af dit
personlige lederskabAt forstå og lede kompetenceudvikling,
teamudvikling og organisationsudvikling på baggrund af den
nyeste teoretiske viden
▪▪ At forstå og håndtere det psykologiske pres i konsulent- og
lederrollen samt skabe mening og trivsel for dig selv og dine
medarbejdere
▪▪ At forstå og praktisere dyb anerkendende ledelse og skabe
udviklende relationer i organisationer
▪▪ At forstå og lede kreative og innovative processer i
organisationer på baggrund af den nyeste teoretiske viden på
området.
MÅLGRUPPE LOOP er rettet mod personer, der til daglig arbejder
i en ledelses- eller konsulentfunktion i en privat eller offentlig
virksomhed. Selvstændige organisations- og ledelseskonsulenter
hører også til kernemålgruppen.
TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2019 og afsluttes i
januar 2021. De fysiske seminarer finder sted i Aalborg.
PRIS 37.500 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.loop.evu.aau.dk

MEDLEMSTILBUD

Stemme og kropssprog i lærerrollen

Seminar for nye lærere
Kursusudbyder
GL

Kursusudbyder

Formål

GL-E

At give nyansatte mulighed for at udveksle erfaringer, høre
om GL og ansættelsesvilkårene samt møde Undervisnings
ministeriet og lederrepræsentanter.

Formål
At give lærere praktiske redskaber til klasseledelse og relationskompetencer med fokus på forøget bevidsthed af eget udtryk
med stemme og kropssprog.

Indhold
Lærerrollen udvikler sig hele tiden, og de sidste mange år har
der været fokus på den klasseledelse, som er vigtig for at kunne
få klassen til at fungere godt. De seneste år er relationskompetence også kommet på dagsordenen som en vigtig medspiller.
Det er min erfaring, at forøget bevidsthed om brugen af egen
stemme og eget kropssprog giver mange gode redskaber til at
forbedre sin klasseledelse, sin relationskompetence og til at
fastholde kursisternes opmærksomhed.
På kurset vil vi beskæftige os med følgende emner:
▪▪ Startritualet. Start din time godt. Hver gang
▪▪ Powerposes og energi. Du kan påvirke stemningen
▪▪ Tal højt og tydeligt, så alle kan høre dig
▪▪ Klasselederens kropsholdning. Hvilke signaler sender du?
▪▪ Sig det med det rigtige tonefald. Både når du riser og roser
▪▪ Aktiv lytning og øjenkontakt skaber gode relationer
▪▪ Taletempo, pauser og gestik fænger og fastholder
▪▪ Brug din stemme og dit kropssprog i konfliktløsning

Arbejdsform
Workshop: Korte underviseroplæg, praktiske øvelser i plenum,
praktiske øvelser i grupper, individuel refleksion, erfarings
udveksling.
Undervisere for unge og voksne, alle fag. Max. antal
deltagere: 25.
UNDERVISER Birthe Hougaard-Andersen, lektor i musik og
dramatik på VUC Lyngby. Har udgivet bogen: ”Gennemslagskraft
og nonverbal kommunikation – bliv set, hørt og forstået” i
2010 samt bogen "Stemme og kropssprog i lærerrollen" på
Frydenlund juni 2016.
TID OG STED Kursus 18131: Fredag den 5. oktober 2018, kl. 10-16,
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.
PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som medlemstilbud for et
deltagergebyr på 450 kr. For ikke-medlemmer er prisen 2.900 kr.
TILMELDING Senest mandag den 3. september 2018 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE

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 kompetenceudvikling. 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 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 Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 9.15-16 i GL,
Vesterbrogade 16, 1620 København.
PRIS Gratis for GL-medlemmer. Deltagelse påvirker ikke
mulighed for at deltage i andre GL-E- medlemstilbud. GL betaler
rejseomkostninger med tog/bus for medlemmer.
TILMELDING Senest tirsdag den 5. marts 2019 på www.gl.org
under Kurser og arrangementer.

Seminar for ikke-fastansatte
og vikarer
Kursusudbyder
GL tilbyder igen i år et seminar for ikke-fastansatte og vikarer

Formål
Seminaret er rettet mod nye lærere, men du er også velkommen,
selv om du har erfaring. På seminaret vil du bl.a. høre om forhold
og vilkår for vikarer, blive fagligt inspireret og netværke med
andre lærere. Programmet følger på gl.org.
TID OG STED Fredag den 21. til lørdag den 22. september 2018,
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
PRIS Kursus, ophold og transport er gratis for GL-medlemmer.
Der er dog begrænset antal pladser.
TILMELDING Senest fredag den 31. august 2018, ”først til mølle”
på www.gl.org Kurser og Arrangementer.
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KURSER I FAGENE

Billedkunst- og designlærerforeningen (stx, hf, htx)

gående med emnet, så deltagerne får en solid viden om plastik og
de konsekvenser det har for miljøet, når det fejlagtigt havner her.
Ud over plastikkens konsekvenser for miljøet, ser vi også
nærmere på, hvad plastik er for et materiale, og hvordan det
også kan påvirke vores egen sundhed, når plastikken ikke håndteres korrekt. Derudover fokuserer vi på hvilke løsninger der er,
og hvordan innovative tiltag dukker op rundt omkring i verden.

Formål

Arbejdsform

Faglig inspiration og opdatering af undervisningsforløb, der kan
bruges i både billedkunst, design og design & arkitektur.

Deltagerne vil gennem kurset blive aktivt involveret med praktiske øvelser, så de oplever plastikforureningens omfang helt tæt
på og ser konsekvenserne med egne øjne. Øvelserne kan tilrette
lægges efter aftale og kan fx være undersøgelse af danske
spisefisk for mikroplastik.

BILLEDKUNST

Byrumsdesign i praksis
Kursusudbyder

Indhold
Kurset er praksisorienteret og har fokus på, hvordan vi kan indarbejde bekendtgørelsens formuleringer om at arbejde med bl.a.
”fysiske omgivelser” og ”visuelle fænomener” i undervisningen
gennem teoretisk, analytisk og praktisk arbejde med byrumsdesign, herunder et stort fokus på at arbejde med æstetiske og
innovative processer.
Billedkunst- og designlærere i stx, hf, htx
Tirsdag den 9. oktober kl. 9.15-16.00,
Viborg Gymnasium & HF
PRIS 900 kr. for medlemmer og 1.300 kr. for ikke-medlemmer
(som ved samme lejlighed bliver meldt ind).
TILMELDING Senest den 11. september til kursusansvarlig
Line Højgaard Porse, lh@vghf.dk.
Yderligere info og indholdet i dagens program kan findes på
Billedkunst- og designlærerforeningens hjemmeside:
www.kunstogdesign.net
MÅLGRUPPE

TID OG STED

MÅLGRUPPE Undervisere i biologi og geografi på de gymnasiale
uddannelser
UNDERVISER Cand. scient. og havbiolog Julie Juanita Larsen. Julie
har bl.a. arbejdet for miljøorganisationen Plastic Change og skrevet
to undervisningsmaterialer for Gyldendal om plastikforurening.
TID, STED OG PRIS Kurset afholdes på egen skole som ½- eller
1-dagskursus. Skriv til GL-E@gl.org for pris og yderligere info.

Hjerne og biopsykologi
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med forlaget Columbus

Formål
Faglig pædagogisk inspiration til at inddrage hjerne og bio
psykologi i undervisningen i psykologi og biologi.

BIOLOGI

Et hav af plastik
– plastikforurening af verdenshavene
Kursusudbyder
GL-E

Formål
At klæde undervisere i biologi og naturgeografi på til fagligt
og praktisk at arbejde med plastikforurening i verdenshavene i
undervisningen.

Indhold
Det anslås at vi globalt udleder ca. 8 mio. tons plastik i havet
hvert år, og de fleste har nok hørt om store plastikøer, der ligger
og flyder rundt midt ude på de store oceaner. Men er det nu også
korrekt ligefrem at snakke om hele øer af plastik? På dette kursus stiller vi skarpt på plastikforureningen af vores verdenshave.
Kurset er målrettet lærere, der gerne vil klædes fagligt på til
at arbejde med emnet i deres undervisning. Vi arbejder dybde

38 · GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019

Indhold
Siden årtusindskiftet er der bl.a. med anvendelse af moderne
hjerneskanningsteknikker sket en eksplosiv udvikling i den medicinske/biologiske viden om hjernen – en viden der har gjort det
muligt at koble hjerneaktivitet til kognition og adfærd, hvilket har
stor betydning for både psykologisk og biologisk forskning. Kurset behandler en række hotte emner på grænsefladen mellem
biologi og psykologi.
Der vil være fokus på:
▪▪ Læring og neurale processer
▪▪ Hukommelse og neurale netværk
▪▪ Hjerne og nervesystem
Desuden vil vi komme ind på emner som:
▪▪ Kønsdifferentiering og kønsforskelle
▪▪ Arousal og arbejdshukommelse
▪▪ Perception og virkelighed
Ved kurset vil også forskellige eksperimenter, der kan anvendes i
undervisningen i både biologi og psykologi, blive præsenteret, og
kursisterne får lejlighed til selv at eksperimentere.

Arbejdsform
Foredrag, oplæg, gruppearbejde, øvelser. Max. 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 18113: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 10-16,
Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavsgade 1, 2630 Taastrup.
PRIS 2.500 kr. for GL-medlemmer og 3.100 kr. for
ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest fredag den 31. august 2018 på
www.gl.org/GLE

Master i scienceundervisning
> Se kurset under Fysik

DANSK

Regionale kurser
Indhold
Også i dette skoleår afholder fagkonsulenterne og Dansklærerforeningens (G og E) regionsrepræsentanter et årligt kursus/
møde i hver af landets regioner. Ud over oplæg er indlagt et netværksmøde 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, hvornår mødet afholdes i din region. Møderne vil
ligge vinter og forår 2018-2019.
KONTAKT Spørgsmål til kurserne rettes til Miriam Kruse,
miriam.kruse@kggym.dk
TID OG STED

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

Johs. V. Jensens første rejse til Fjernøsten i 1902 finder sted
samme år som udstillingerne af kinesere i Tivoli og japanere i
Københavns Zoologiske Have. Asiaten er i Jensens fremstilling
tæt på aben i udviklingsniveau; en racial stereotype som det ikke
er svært at finde paralleller til i nutidige reaktioner på den ”fremmede”. De kolonialistiske ideologier er fremherskende i vestlige
kulturprodukter i 1800-tallet og starten af 1900-tallet på højdepunktet af de britiske og franske imperier. Også Danmark har en
national fortid som kolonimagt i Vestindien og i Grønland, som
både forfattere, filminstruktører og kunstnere tager op i disse år,
såvel i glorificerende som i kritiske repræsentationer.
Sprog, samfund, medier og kulturliv har altid forandret sig i
kraft af migration. Kulturmøder finder sted overalt. Ikke mindst
i klasselokalet, hvor elever og kursister har en stigende blandet
kulturel baggrund. Også danskfaget kan være med til at åbne
blikket for kulturmødet som fænomen og til at klæde elever og
kursister på til selv at indgå i kulturmøder, såvel kommunikativt
som i tilgangen til ”den anden”. Det gælder ikke kun danskerens
møde med udlændingen, men ligeså vel indenrigsmøder mellem mennesker, der er forskellige angående fx race, kultur, køn,
religion eller sprog. Centralt for enhver beskæftigelse med kulturmøder er opmærksomheden på øjet, der ser. Ikke kun mit og
vores øje der ser de andre, men også hvordan jeg og vi ser ud i
andres blik, og hvilke blinde vinkler der måtte være til stede.
På årsmødet deltager forskere, kunstnere og didaktikere, og
vi skal selvfølgelig ud på kunst-og kulturmøde i Roskilde. Kom
og oplev Mette Moestrup indlede, hør Søren Frank forelæse
om migrationslitteratur fra hele verden, bliv underholdt af Lars
Bukdahls oplæg om, hvordan migration og globalisering påvirker
nutidige litterære stemmer, og deltag i workshopper med Helle
Juhl Lassen, Thor Gustafsson m.fl.
TID OG STED Årsmøde-kurset afholdes på Comwell Roskilde,
Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde. 2 overnatninger:
Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 12 til lørdag den 6. oktober
kl. 11. 1 overnatning: Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 12 til fredag
den 5. oktober kl. 15.30.
PRIS 2 overnatninger: 4.550 kr. for medlemmer af Dansklærerf
oreningen, 4.850 kr. for ikke-medlemmer. 1 overnatning: 3.350 kr.
for medlemmer af Dansklærerforeningen, 3.650 kr. for ikkemedlemmer. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale
med copydan. Prisen er ekskl. moms.
TILMELDING Senest den 15. september 2018 via www.dansklf.dk

Multimodal produktion i dansk

Formål og Indhold

Kursusudbyder

“Cyklen, symbolet på Vestens udvikling, hurtigheden og den til
fuldkommenhed drevne teknik, samt den “paradoksale ligevægt”
trænger igennem overalt i Østen. Hinduen cykler, med nøgne
hårede lægge og et kridhvidt musselin flagrende efter sig. I Singapore, på Java ser man den sarongklædte Malaj svinge øvet om
hjørner på cykel med alle fem bare tæer slået forsvarligt i pedalen.
Gribefoden han har endnu fra en luftig fortid i trætoppene kommer
ham til gode på cyklen uden synderligt spring i udviklingen; han
føler sig ikke engang kildret under fodsålen af eventyret. Men tager
med den største naturlighed mod ethvert under ude i Østen.
Johs. V. Jensen: ”Østen er snart ikke Østen mer”, i Introduktion til
Vor Tidsalder. 1915

GL-E

Formål
Den nye læreplan for dansk stx og hf stiller krav om, at eleverne
skal arbejde med multimodale produktioner. Kurset viser, hvordan man ud fra en teoretisk og analytisk ramme kan arbejde konkret og praktisk med multimodal produktion i digital form koblet
op på det skriftlige arbejde i dansk.

Indhold
Hvordan fungerer et multimodalt udtryk? Kurset introducerer
kort til begrebet ’multimodalitet’, herunder til forskellige typer af
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samspil mellem modaliteter. Tanken er, at eleverne først træner
analysen af multimodale tekster, og at det analytiske begrebs
apparat herefter udgør den teoretiske baggrund for deres eget
produktive arbejde. Under inddragelse af kravene til skriftlig
dansk viser kurset, hvordan multimodal produktion kan bruges,
ikke blot som et mål i sig selv, men også som en trædesten hen
mod de danskfaglige skrivegenrer. Sigtet er altså dobbelt: Eleverne lærer at skabe et velfungerende multimodalt produkt og
opøver samtidig kompetencer, der støtter op om det skriftlige
arbejde i faget i øvrigt.
En væsentlig del af kurset består i, at du som deltager selv
får fingrene i forskellige digitale værktøjer, du kan anvende i
undervisningen. Du bliver introduceret til produktion af video,
Sway og blog. Desuden får du eksempler at se på elevproduktioner og opgaver og dermed konkret inspiration til, hvordan du kan
sætte dine egne elever i gang.

Arbejdsform
Kurset veksler mellem korte oplæg med teori og didaktiske
refleksioner samt introduktion til digitale værktøjer og længere
individuelt arbejde/gruppearbejde med disse værktøjer.
Du skal medbringe computer, smartphone og adgang til googlekonto.
MÅLGRUPPE Dansklærere på stx og hf samt andre gymnasiale
lærere med interesse for multimodalitet i danskfaget
UNDERVISER Mads Damgaard Fangel, lektor på Egaa Gymnasium.
TID OG STED Kursus 18119: Mandag den 4. februar 2019 kl. 10-16,
Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.
PRIS 2.500 kr. for GL-medlemmer og 3.200 kr. for
ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest fredag den 4. januar 2019 på www.gl.org/GLE

Den genfortryllede H.C. Andersen
Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Formål
I H.C. Andersens mangfoldige univers er der rig mulighed for at
finde tekster, som de unge kan spejle sig i, og som giver mulighed
for diskussioner af emner som identitet, etik og eksistens, men
som Underviser   kan det være svært at finde den nye, spændende vinkel på nationaldigteren. Det forsøger ”Den Genfortryllede H.C. Andersen” at råde bod på.

Indhold
På kurset vil du blive præsenteret for nybrydende læsninger af
H.C. Andersens eventyr og historier og for ideer til forløb om
dem. Nogle af forløbene vil være rettet mod forfatterskabet i
form af tematisk eller genremæssig værklæsning, mens andre
vil tage udgangspunkt i en enkelt H.C. Andersen-fortælling og
bruge den som en katalysator for tematiske forløb. Herved revitaliseres forfatterskabet, og der åbnes op for etiske og eksistentielle diskussioner. Du vil også selv medvirke til udarbejdelse af
forløb, som umiddelbart kan anvendes direkte i undervisningen.
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På kurset vil du få viden om og inspiration til:
▪▪ Nærlæsning og tekstanalyse: Vi vil præsentere detaljerede og
opmærksomme nærlæsninger af udvalgte eventyr, men der
vil også være tid og mulighed for, at deltagerne selv nærlæser
en tekst og diskuterer deres egne fortolkninger.
▪▪ Værklæsning med H.C. Andersen: Med den nye
bekendtgørelse er værklæsningsbegrebet blevet løsnet,
og det er derfor muligt at kalde et intensivt arbejde med et
antal af Andersens eventyr for et ”værk”. Det betyder, at man
kan fordybe sig i tekster, der ikke nødvendigvis er udgivet
på samme tidspunkt, men derimod har andre fællestræk.
Det kunne være tingseventyr, eventyr med opportunistiske
hovedpersoner eller med samfundskritiske tanker.
▪▪ Undervisningsforløb der tager udgangspunkt i H.C.
Andersens eventyr og sætter dem ind i nye sammenhænge.
Kurset vil præsentere idéer til en række tematisk vinklede
undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i Andersen,
men rækker ud over ham. Det kunne fx være et forløb
om hævn, der har ”Svinedrengen” som sit afsæt eller et
forløb om karrierelæring, der inddrager ”Hyrdinden og
Skorstensfejeren”.
▪▪ SRP/SSO-formuleringer: Vi vil give inspiration til
problemformuleringer til de større skriftlige opgaver med
udgangspunkt i Andersens eventyr og historier.
Følgende eventyr og historier vil blive inddraget i løbet af kurset:
▪▪ De røde sko
▪▪ Snedronningen
▪▪ Hyrdinden og skorstensfejeren
▪▪ Fyrtøjet
▪▪ Skyggen
▪▪ Historien om en moder
▪▪ Svinedrengen
▪▪ To Jomfruer
▪▪ Nattergalen
▪▪ Den lille Havfrue
▪▪ Den standhaftige tinsoldat
MÅLGRUPPE Dansklærere samt interesserede lærere med
religion, filosofi og psykologi fra alle gymnasiale uddannelser.
UNDERVISERE Professor Jacob Bøggild, H. C. Andersen-centret,
SDU, Lektor Steen Beck, IKV, SDU, Lektor Tony Andersen,
Odense Katedralskole.
TID OG STED Kursus 18207: Onsdag den 21. november 2018
kl. 10-16, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus.
PRIS 3.300 kr.
TILMELDING Senest fredag den 26. oktober 2018 på
www.gl.org/GLE

Ghettoen i nyeste tids
litteratur og medier

Indhold

Indhold

Vi lever i et diagnosesamfund. Aldrig før har så mange fået konstateret social angst, depression eller stress. Diskussionen om
det er individet eller samfundet, der er sygt, er aktuel som aldrig
før. Vi afsøger, hvordan psykisk ustabilitet skildres af nogle af de
forfattere, der i det seneste årti er uddannet på Forfatterskolen,
og som på forskellig vis forholder sig til de krav, unge møder i
konkurrencestaten.
Vi dykker også ned i den litteraturhistoriske fremstilling af
psykisk ustabilitet, som den fx kommer til udtryk i Skrams På
st. Jørgen (1895). Vi undersøger, hvordan patienterne er blevet
opfattet og behandlet. Og vi ser på kunstens evne til at vise galskabens væsen og til at hjælpe folk med ondt i livet.
På kurset møder I forskere og forfattere, der har beskæftiget sig med psykisk ustabilitet, heriblandt adjunkt Lasse Raaby
Gammelgaard (AU), forfatter til Galskab i litteraturen, og lektor
Camilla Schwartz (SDU), der har forsket i psykisk sygdom i ny,
dansk litteratur.

For politikerne er ghettoen synonym med parallelsamfund, og
det væsentligste problem med den er dem, der bor der. Det er
deres niveau for uddannelse, arbejde, kriminalitet og etnicitet der
afgør, om deres boligområde er på ghettolisten. Men hvordan ser
ghettoerne ud i den aktuelle bølge af litterære opvækstbeskrivelser fra forsømte boligområder? og hvad med TV og musik?
På denne kursusdag forbinder vi bl.a. Yahya Hassan og Morten
Pape med Prinsesser fra blokken og dansk hip-hop. Her finder vi
andre historier om ghettoerne; både de personlige beretninger,
det større billede og den længere historie er anderledes end i
politikernes versioner.

MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til undervisere fra alle
skoleformer.
TID OG STED Torsdag den 31. januar til fredag den 1. februar 2019
på Hotel Vejlefjord.
PRIS For medlemmer af Dansklærerforeningen 3.550 kr. For
ikke-medlemmer 3.850 kr. Priserne er ekskl. moms. I prisen er
inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan.
TILMELDING Senest torsdag den 15. november 2018 på
www.dansklf.dk. For yderligere oplysninger og endeligt program,
se ligeledes www.dansklf.dk

Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Formål
Få tekster til nyeste tid og læs et tema, der engagerer dine
elever! Sæt litteratur sammen med andre medier! Kurset giver
dansklærere i gymnasiet en tematisk tilgang til nyeste tid med
umiddelbart anvendelig viden og greb til nye, danske, litterære
ghettobeskrivelser. Vi ser litteraturen i større politiske og kulturhistoriske sammenhænge og forbinder de litterære beskrivelser
med ghettohistorier i andre medier.

Arbejdsform
Dagen består af en indledningsforelæsning der trækker de store
linjer op. Herefter følger tre workshops med indbygget gruppe
arbejde fokuseret på hhv. litteratur, TV og musik. Tekstuddrag
med mere vil foreligge på forhånd, sådan at dagens arbejde bliver kvalificeret og hurtigt omsætteligt til egen undervisning.

Nye fagdidaktiske vinkler

Dansklærere i gymnasiale uddannelser.
UNDERVISER Lektor, ph.d. Jon Helt Haarder, Syddansk Universitet.
TID OG STED Kursus 18211: Mandag den 21. januar 2019 kl. 10-16,
MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.
PRIS 2.850 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 20. december 2018 på
www.gl.org/GLE

Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske
vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets
samspil mellem de tre perspektiver. Sigtet er at give danskfagets
bud på, hvordan vi kan motivere og løfte unge fagligt og samtidig
bibringe dem dannelse, der klæder dem på til at møde verden.

MÅLGRUPPE

Det syge samfund?
Psykisk ustabilitet i litteraturen
før og nu
Kursusudbyder

Kursusudbyder
Dansklærerforeningen, Sektionen for stx og hf

Formål

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

Dansklærerforeningen

Arbejdsform

Formål

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

Kurset giver en introduktion til, hvordan man kan arbejde tematisk og kreativt med emnet psykisk ustabilitet i danskfaglige og
tværfaglige sammenhænge, hvor fag som psykologi, biologi, bioteknologi, historie, samfundsfag og engelsk indgår.

TID OG STED Onsdag den 23. januar til torsdag den 24. januar
2019, Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge
PRIS For medlemmer af Dansklærerforeningen 3.550 kr. For
ikke-medlemmer 3.850 kr. Priserne er ekskl. moms. I prisen er
inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan.
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TILMELDING Senest lørdag den 15. december 2018 på
www.dansklf.dk
For yderligere oplysninger og endeligt program, se
www.dansklf.dk Spørgsmål vedrørende indhold kan også rettes
til kontaktperson Christian H. Mohn, christian@chmohn.dk

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

Debat, engagement, aktivisme
– fra et danskfagligt perspektiv

Formål

Dansklærerforeningen, Sektionen for stx og hf

Dansklærerforeningens sektion for stx og hf afholder skolebaserede kurser i foråret 2019. Kurserne er enkeltdagskurser og relaterer sig til perspektiverne sprog – litteratur – medier. Formålet
med kurserne er at give inspiration til danskundervisningen.

Formål

Indhold

Kursets fokus er en undersøgelse af, hvordan litteratur, sprog og
medier skaber debat og agerer aktivistisk i samspil med omverdenen. På kurset sættes særlig lup på litteraturens rolle i samtiden, men et andet centralt spor vil også blive forfulgt, nemlig
debatkulturen i moderne medier.

De skolebaserede kurser er reformrettede og skræddersyede
til at efteruddanne dansklærere inden for faget. En folder med
nærmere information om kursernes indhold vil blive sendt til
skolerne medio august 2018.

Indhold

Der arbejdes med både faglige oplæg og konkrete praktiske
øvelser.

Kursusudbyder

Sara Omar, Lone Aburas og Yahya Hassan bliver hyldet, når de
med sproget sigter og skyder med skarpt mod racisme, kynisk
flygtningepolitik og social kontrol.
Andre forfattere som Lars Skinnebach, Charlotte Weitze
og Theis Ørntoft sætter med litteraturen spot på storpolitiske
emner som miljø- og klimakrise. Alle melder de sig i koret af forfattere, der agiterer for samfundsengagement i litteraturen. Men
hvad er egentlig litteraturens rolle – og har den overhovedet et
egentligt samfundsomstyrtende potentiale?
Også i medierne er de aktivistiske tendenser tydelige. En
bølge af hashtag-aktivisme er skyllet ind over medielandskabet
de seneste år. Eksempelvis i forbindelse med metoo-bevægelsen
på globalt plan, det danske OK18-hashtag #NokErNok, der har
samlet forskellige faglige organisationer i fælles front mod
besparelser i det offentlige, samt den evigt verserende vaccinedebat, der viser, at medierne risikerer at få et voksende magtmonopol, hvis vi ikke lærer vores elever at møde verden med et
kritisk blik.
Og et af danskfagets mål er netop at ruste eleverne til at
begå sig i en verden, hvor sproget hurtigt kan eksplodere mellem
hænderne på dem, men hvor de også risikerer at skyde med løst
krudt, hvis de ikke kender spillereglerne i mediernes version af
Det vilde Vesten.
Kom med på kurset, og deltag i debatten om litteraturens
og mediernes politisk-aktivistiske potentiale – set gennem en
danskfaglig optik.
TID OG STED Comwell Korsør, mandag den 10. og tirsdag den
11. december 2018.
PRIS 3.550 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen.
3.850 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er ekskl. moms. I prisen
er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan.
TILMELDING Senest onsdag den 1. november 2018 på
www.dansklf.dk
For yderligere oplysninger og endeligt program, se www.dansklf.dk
Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til kontaktperson
Camilla Aaquist, aaquist83@gmail.com
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Arbejdsform

MÅLGRUPPE Dansklærere inden for det gymnasiale område inden
for alle skoleformer.
TID OG STED Februar, marts og april 2019 på den enkelte skole.
PRIS 925 kr. ved et heldagskursus og 600 kr. ved et
halvdagskursus pr. deltager. Prisen er ekskl. moms.
TILMELDING Senest 1. november – information om tilmelding vil
fremgå af folder (august). Spørgsmål ang. kursernes indhold
rettes til Mischa Sloth Carlsen, msc@aurehoej-gym.dk

Workshop:
Skrivecup 2018 og kreativ skrivning
Kursusudbyder
Dansklærerforening/G, Sektionen for stx og hf

Formål
Lad dine elever lege med sproget, gendigte litterære klassikere
og konkurrere med deres kreative performances. Samarbejd
med dine kolleger om at gøre kreativ skrivning til en synlig dynamisk proces, der fejrer danskfaget.

Indhold
I dette inspirationskursus præsenteres de didaktiske ideer bag
den landsdækkende konkurrence i kreativ skrivning: SkriveCup.
Kurset giver didaktiske input om kreativitet i de humanistiske og
kreative fag og selvfølgelig masser af tips og undervisningsidéer
til at undervise i kreativ skrivning og litterær performance. Læs
mere om konkurrencen på www.skrivecup.dk

Arbejdsform
I kursets workshop-del udsættes lærerne selv for skriveøvelser, og der ideudvikles på, hvordan årets konkurrencetema kan
behandles gennem forskellige litteraturhistoriske og sproglige
forløb. Endelig får deltagerne en færdig køreplan til, hvordan
man kan arrangere lokale SkriveCup-inspirations-dage og skolefinaler.

MÅLGRUPPE Dansklærere på hf, stx, hhx og htx, der påtænker at
deltage i SkriveCup eller har brug for inspiration til arbejdet med
kreativ skrivning.
TID OG STED Efteråret 2018. Nærmere oplysninger kan findes på
dansklf.dk. Spørgsmål til SkriveCup og workshop kan rettes til
Katrine Haaning, kh@egaa-gym.dk 26250513.

UNDERVISERE Lektor Stina Teilmann-Lock, lektor Niels Peter
Skou, lektor Hans Christian Jensen og professor Anders V.
Munch, alle Institut for Design og Kommunikation, Syddansk
Universitet.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest en måned før kursusdato på
www.sdu.dk/temadage

Valg til Europa-Parlamentet i 2019
– EU og demokrati i undervisningen

Social design

> Se kurset under samfundsfag

> Se kurset under samfundsfag

DESIGN OG ARKITEKTUR

ENGELSK

Fra Skandinavisk Design til New Nordic

Britain today – Brexit and Beyond

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Formål

Formål

Skandinavisk design havde sin guldalder i midten af det tyvende
århundrede. Med New Nordic-bevægelsen har en ny generation
af designere og arkitekter fået deres egen stemme. De påkalder
sig samme værdier som skandinavisk design og betoner natur,
håndværk og socialt ansvar, men designkulturen tager sig anderledes ud i dag. Og mange andre er med til at benytte denne arv,
eksempelvis IKEA.

Afviklingen af Det britiske Imperium og overgangen til Common
wealth var alt andet end en glorværdig periode i den tidligere
stormagt Storbritanniens historie, og medlemskabet af EU forstærkede yderligere landets efterhånden marginaliserede rolle
i Europa og verden, både politisk og kulturelt. Det er baggrunden
for en række nyere modsatrettede politiske begivenheder og
deres kulturelle, herunder litterære udtryk, som behandles på
kurset. På dette kursus får deltagerne aktualiseret deres viden
om ”Britain Today” med fokus på politiske og sociokulturelle
aspekter og læser nyeste tekster, som kan anvendes i undervisningen efterfølgende.

Indhold
Første del af temadagen er historiografisk: Hvem skriver skandinavisk designhistorie i dag, hvordan skrives den, og hvilke nye
fortællinger er kommet til?
Den midterste del af dagen vil fokusere på formgivning:
Hvordan arbejder skandinaviske designere med æstetik, form og
funktion i den skandinaviske tradition, og hvilken rolle spiller de
nye medier?
Den sidste del af dagen vil handle om kulturen omkring design i
Skandinavien, blandt andet om forbrugere af skandinavisk design.
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til en
kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne lægge
elevorienteret materiale (fx korte tekster, billeder/illustrationer,
filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i temaet/emnet.

Arbejdsform
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper og casestudier. Dagens input bearbejdes og omsættes til konkrete undervisningsforløb.
MÅLGRUPPE Gymnasielærere med billedkunst, design- og
arkitekturfag
TID OG STED
Syddansk Universitet, Campus Kolding,
Universitetsparken 1, 6000 Kolding. Onsdag den 24. oktober
2018 kl. 10-15. Campus Kolding er designet af Henning Larsens
tegnestue og inkluderet i temadagen er en kort rundvisning i den
smukke bygning.

Indhold
Kurset belyser de brydninger, som nationen oplever mellem
fortiden og nutiden, mellem monokultur og multikultur ud fra
den aktuelle forskning på området. Der lægges særligt vægt
på følgende: Politiske positioner: Afstemningen om skotsk uafhængighed i sept. 2014 og Brexit-afstemningen i juni 2016. Hvad
var på spil, hvilke positioner indtog de politiske partier og hvilke
bevæggrunde havde vælgerne for deres afgørelse? Hvad er de
aktuelle forhold til EU? Sociokulturelle forhold: Trods sin insulære position er Storbritannien i dag et konglomerat af forskellige nationale og etniske minoriteter. Hvilke kulturelle (heriblandt
litterære) udtryk medfører det?
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til
en kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som
deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne
lægge elevorienteret materiale ud (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i
temaet/emnet.

Arbejdsform
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshop

GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019 · 43

MÅLGRUPPE Kurset henvender sig primært til engelsklærere på
de gymnasiale uddannelser
TID OG STED SDU, Campus Odense, Campusvej 55, onsdag den
28. november 2018 kl. 9.30-15.30
UNDERVISERE Professor Peter Simonsen, lektor Claus
Schatz-Jakobsen, Adjunkt Emily Hogg, alle fra Institut for
Kulturvidenskaber og Adjunkt Christian Damm Pedersen fra
Institut for Historie, Syddansk Universitet.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest én måned før kursusdato på www.sdu.dk/
temadage. Yderligere information på www.sdu.dk/temadage.

Første Verdenskrig
– 100 år efter krigens afslutning
> Se kurset under Tysk

FRANSK

Chat og videoconferencing vil desuden blive anvendt for at
bringe de fremmede kulturer ind i klasseværelset.
Kommunikationen vil være kontekst- og situationsbestemt og
vil medvirke til, at de danske og de franske/ spanske / italienske
elever gennem gensidig nysgerrighed ikke kun opnår undren,
men forståelse for hinandens forskelle og ligheder.
MÅLGRUPPE Fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra
STX, HHX og VUC
TID OG STED

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 9-16 i Aalborg
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 9-16 i Odense
Mandag den 4. februar 2019 kl. 9-16 i Aarhus
Onsdag den 6. februar 2019 kl. 9-16 i København
PRIS 1.500 kr.
TILMELDING Senest 11. januar 2019 til Ulla Pedersen,
ulla.pedersen@skolekom.dk, tlf. 2986 8143
Ved tilmeldingen oplyses navn, ansættelsessted, skolens
adresse og ean-nummer.
Se også annoncen på Fransklærerforeningens hjemmeside på
fransklaererforeningen.weebly.com

Fokus på kommunikativ interkulturel
kompetence i fransk- spansk- og
italienskundervisningen

Sange og musikvideoer i
franskundervisningen

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

Fransklærerforeningen i samarbejde med spansklærer
foreningen og italiensklærerforeningen.

Formål og Indhold
Kurset vil bestå af:
1.	Forskningsbaseret oplæg om interkulturel kompetence og
kulturforståelse.
Herunder en diskussion af det beskrivende kulturbegrebs relevans samt anvisninger på anvendelse af det komplekse kulturbegreb.
2.	Opbygning af elevernes fremmedsproglige kommunikation og
mestring af interkulturelle kompetencer i praksis.
▪▪ Forslag til læsning med interkulturelle briller og dybere
forståelse af fremmedsproglige tekster
▪▪ Indlæring af sproglige udtryk i tilknytning til interkulturelle
aspekter
▪▪ Forslag til øvelser igennem mundtlig kommunikation med
fokus på dialog-, argumentations- og konversationsbaseret
sprogbrug
▪▪ Forslag til øvelser igennem skriftlig og mundtlig
kommunikation på tværs af landegrænser med fokus på
kulturel og interkulturel forståelse
▪▪ Udvekslingsrejsers potentiale mht. interkulturel kompetence
Vi vil i de tre sprogfag vise forskellige sproglige dramaøvelser,
argumentationsøvelser, kommunikationsspil og kommunika
tionsøvelser, som styrker elevens aktive sprog, deres viden om
interkulturelle aspekter og dermed i sidste ende deres personlige optræden i interkulturelle sammenhænge.
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Kursusudbyder
Indhold
Kurset vil bestå af
1.	Oplæg af Ulla Pedersen om, hvordan du udnytter de mange
sange og musikvideoer på YouTube i elevernes indlærings
proces
▪▪ Styrkelse af den franske udtale gennem sange, musikvideoer
og videoclip
▪▪ Progression i indlæringen af ordforråd med musikvideoer
▪▪ Rim og remser, rytme og bevægelse og musikvideoer som
kreativ memo-teknik i grammatikundervisningen
▪▪ Sangtekster og digte som betydningsfulde elementer i
emnelæsningen
▪▪ Kreativ stimulering af elevernes kommunikative færdigheder
gennem poetryslam og rap, Haiku-digte og ordkamp, både
skriftligt og mundtligt
2.	En præsentation af sange, der egner sig til franskundervisningen på mange niveauer med Jeannet Ulrikkeholm, som synger
og akkompagnerer på guitar og lut. Se evt. Jeannet Ulrikkeholms hjemmeside: www.jeannetulrikkeholm.dk
▪▪ Kursusdeltagerne lærer at synge sangene, så de kan synge
dem sammen med deres elever i klasserne
▪▪ Der uddeles et kompendium med sangteksterne, og
kursusdeltagerne indgår aktivt i analysen af sangene
▪▪ Jeannet Ulrikkeholm præsenterer mange forskellige genrer
og perioder; viser sunget af Edith Piaf og Georges Brassens,
Melodi Grand Prix-sange, fredssange, sange om krig, sange
med tekst af Prévert, folkesange, kærlighedssange + en
særlig afdeling med klassiske sange af Gabriel Fauré og
Claude Debussy

MÅLGRUPPE

Fransklærere fra STX, HHX, VUC og Folkeskolen

TID OG STED

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 9.00-16.00 i Aalborg
Torsdag den 27. september 2018 kl. 9-16 i Aarhus
Mandag den 1. oktober 2018 kl. 9-16 i Odense
Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 9-16 i København
PRIS 1.500 kr.
TILMELDING Senest 1. september 2018 til Ulla Pedersen,
ulla.pedersen@skolekom.dk, tlf. 2986 8143. Ved tilmeldingen
oplyses navn, ansættelsessted, skolens adresse og ean-nummer.
Se også annoncen på Fransklærerforeningens hjemmeside på
fransklaererforeningen.weebly.com

Kurset oprettes ved ca. 20 deltagere. Vi forbeholder os ret til at
justere prisen og programmets indhold, da vi ikke med sikkerhed
på skrivende tidspunkt kan garantere rejsens pris, eftersom
reservationerne først vil kunne foretages efter den bindende
tilmelding.
TILMELDING Senest den 1. september 2018 til Ulla Pedersen,
Ulla.Pedersen@skolekom.dk. Ved tilmeldingen oplyses navn,
e-mail og ansættelsessted, dit fag og din skoles ean-nummer.
Skriv også kursets titel. Tildeling af pladser på kurset foregår
efter princippet ‘først til mølle’.

FYSIK

Udlandkursus:
Rencontre interculturelle avec la
population de Djibouti en Afrique

Master i scienceundervisning

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen.

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet i
samarbejde med Aarhus Universitet

Formål
Formålet med kurset er det interkulturelle møde med Djiboutis
kultur og befolkning. Kurset arrangeres af Kader Maikal og Ulla
Pedersen, Fransklærerforeningen.

Indhold
Kurset går til Djibouti. Efter grænseformaliteterne kører vi ind
i Djibouti. Djibouti hed tidligere Fransk Somaliland, og senere
Afar- og Issaterritoriet, men har siden 1977 været en selvstændig republik. I Djibouti, skal vi på nært hold opleve byen, havnen,
ørkenen og den lokale befolkning.
Kurset byder på:
▪▪ Møde med lokalbefolkningens familier i deres hjem
▪▪ Møde med undervisningen i Djiboutis skoler
▪▪ Møde med religionen i Djibouti
▪▪ Arrangement, hvor vi vil opleve bl. a. den lokale musikkultur
▪▪ Oplæg om Djiboutis litteratur og fransksprogede forfattere
▪▪ Oplæg om Djiboutis historie og samfundsmæssige opbygning
▪▪ Guidet tur til Le Lac Assal i Danakil ørkenen, en af verdens
mest salte søer og Afrikas laveste punkt
▪▪ Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Der lægges vægt på en fælles oplevelse af den anderledes kultur.
Logi med morgenmad vil være på et enkelt, men pænt hotel i
centrum. Nogle af de andre måltider vil være inkluderet i prisen.

Arbejdsform
Oplæg, ekskursioner samt interkulturelle møder med Djiboutis
befolkning.
MÅLGRUPPE Fransklærere fra STX, HF, VUC, HHX, Folkeskolen og
Lærerseminariet.
UNDERVISERE Kader Maikal, Langkaer Gymnasium og
Ulla Pedersen, Fransklærerforeningen.
TID OG STED Uge 4 i 2019 (en uge, sandsynligvis fra lørdag til
søndag og fra Kastrup Lufthavn).
PRIS Ca. 12.000 kr. Dækker rejse, ophold, og arrangementer
samt nogle af måltiderne.

Formål
Formålet med masteruddannelsen er at udvikle den studerende
fagligt og personligt, herunder udbygge den faglige viden, analytiske kompetence og selvstændighed således, at masteren
selvstændigt kan arbejde med et bredt spektrum af problem
stillinger inden for scienceundervisning.

Indhold
Master i scienceundervisning er en fleksibel og forsknings
baseret uddannelse, som er målrettet undervisere i naturvidenskabelige fag. I undervisningen lægges stor vægt på at få koblet
den naturfagsdidaktiske teori med deltagernes egen praksis.
Master i scienceundervisning er tilrettelagt som et deltidsstudie
over tre år med et samlet omfang af 60 ECTS. De første to år
består af kurser, tredje år udgøres af masterprojektet. Kurserne
kan også læses som enkeltfag eller i en anden rækkefølge end
det foreslåede:
▪▪ Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfags
undervisning (10 ECTS)
▪▪ Evaluering og feedback (10 ECTS)
▪▪ It, læring, motivation og dannelse – et didaktisk perspektiv
(10 ECTS)
▪▪ Praksisudvikling, (5 ECTS)
▪▪ Empiriske metoder/temakursus (5 ECTS)
▪▪ Masterprojekt (20 ECTS)
Undervisningen varetages af Institut for Naturfagenes Didaktik
på Københavns Universitet og tager udgangspunkt i deltagernes
egne undervisningserfaringer. I undervisningen lægges stor vægt
på at få koblet den naturfagsdidaktiske teori med praksis.
Hjemmeside: www.ind.ku.dk/misu.
Flyer: www.ind.ku.dk/misu/flyer
Undervisere i naturvidenskabelige fag.
Se nærmere oplysning om de enkelte kurser på
hjemmesiden: http://www.ind.ku.dk/misu/
Undervisningssted er formentlig Nyborg Gymnasium
(besluttes endeligt ud fra deltagernes geografiske placering).
MÅLGRUPPE

TID OG STED
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Undervisningen finder sted ca. hver anden mandag
kl. 9.45-16.30. Der er 8 kursusgange pr. semester.
PRIS 72.000 kr. i alt. (12.000 kr. pr. semester).
TILMELDING Den ordinære tilmeldingsfrist for ansøgning til hele
uddannelsen er den 1. maj (for 2018 er den dog rykket til 1. juni).
Under forudsætning af ledige pladser kan man tilmelde sig de
enkelte fag frem til ca. tre uger før kursusstart. Se hjemmesiden:
www.ind.ku.dk/misu. Kontakt Christine Holm, cholm@ind.ku.dk
for nærmere information.

GEOGRAFI OG NATURGEOGRAFI

GIS i Gymnasiet
– øvelser til ArcGIS-online
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen

Formål
At præsentere kursusdeltagerne for færdige øvelser til brug i
undervisningen med platformen ArcGIS-online.

Indhold
GIS er blevet nemt, og efter at ArcGIS-online er blevet gratis,
er det blevet ekstra nemt at anvende GIS i gymnasiet. Kurset
introducerer projektet ”SkoleGIS”, der er gratis GIS-software og
undervisningsmaterialer til gymnasier. På kurset præsenteres
øvelser, hvor GIS anvendes til at visualisere naturfaglige fænomener, som fx sammenhængen mellem pladetektoniske grænser, jordskælv og vulkaners placering. Du bliver introduceret til
ArcGIS Online-platformen og arbejder med hands-on øvelser på
din egen computer.
Projekt 'SkoleGIS' er i sin opstartsfase, og i løbet af foråret
2018 vil Geoinfo publicere gratis onlinematerialer på
www.skolegis.dk. Målet med SkoleGIS er, at lærere og elever
får let adgang til at anvende GIS som et værktøj til løsning af
geografiske problemstillinger inden for alle dele af læreplanen i
geografi, naturgeografi og geovidenskab (den geografiske del).
MÅLGRUPPE Alle undervisere i geografi, naturgeografi og
geovidenskab.
TID OG STED Tirsdag den 11. december 2018 kl. 9.30-16, Geoinfo,
Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup.
PRIS 1.800 kr.
TILMELDING Senest fredag den 9. november 2018 på
geografilaerer@gmail.com. Oplys navn, skole og ean-nummer.

Geofaglige metoder i praksis
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen

Formål
Geofaglige metoder i praksis som nøgle til den daglige under
visning og i empiribaseret arbejde.
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Indhold
Kurset går tæt på brugen af geofaglige metoder fra sandet på
stranden til fagets generelle genstandsfelt, således at elevernes
geofaglige kompetencer bliver synlige i den daglige undervisning
og i empiribaseret arbejde (feltarbejde, laboratoriet og i andet
empiribaseret arbejde). En række forløb, forsøg og øvelser vil
illustrere dette. Udgangspunktet er teoretisk, men fokus er hele
tiden praksis med kompetenceudvikling hos eleverne i en geofaglig hverdag.
På kurset lærer du om:
▪▪ Naturgeografisk videnskabsteori og metodik
▪▪ Metodevalg
▪▪ Dataindsamling og -behandling
MÅLGRUPPE Gymnasiale lærere der underviser i Geografi,
Naturgeografi, Geovidenskab A
TID OG STED 30. oktober 2019 Fredericia Gymnasium,
Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia.
PRIS 1.800 kr.
TILMELDING Senest søndag den 1. september 2019 på
geografilaerer@gmail.com. Oplys navn, skole og ean-nummer.

Geologi i Praksis 1
– Geologi i laboratoriet
Kursusudbyder
Geografilærerforeningen

Formål
At opnå kendskab til og erfaring med geologisk arbejde i
laboratoriet.

Indhold
Geologi i laboratoriet. Hvordan får du styr på din stensamling,
og hvordan kan du gøre forløb med geologi mere praksisorienterede, så de lever op til læreplanens krav om 20% feltarbejde,
laboratoriearbejde og andet empiribaseret arbejde? På kurset får
du teknikker til at klassificere din stensamling og øvelser til brug
i undervisningen; fx om pladetektonik. Derudover præsenteres
forskellige former for anvendelse af WebGIS til analyser af landskaber i regional og lokal skala.
MÅLGRUPPE Alle undervisere i geografi, naturgeografi og
geovidenskab.
UNDERVISERE Christian Skipper og Niels Vinther
TID OG STED Torsdag den 24. januar 2019 kl. 10. Laboratoriet,
Rosborg Gymnasium & HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle.
Morgenbrød fra kl. 9.30.
PRIS 1.800 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 20. december 2018 på
geografilaerer@gmail.com. Oplys navn, skole og ean-nummer.

Geologi i Praksis 2
– Geologi i felten

Vandet i jorden – drikkevandet i
Danmark og Grønland

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Geografilærerforeningen

Geografilærerforeningen

Formål

Formål

At opnå kendskab til og erfaring med geologiske feltarbejde.

At præsentere kursusdeltagerne for den nye nemme adgang til
satellitbilleder og øvelser med disse.

Indhold
Få erfaring med geologisk feltarbejde ved kysten; hvordan skal
man undersøge en klint og skelne bjergarterne fra hinanden?
Hvordan ser de mest almindelige ledeblokke ud? Hvordan kan
du udføre feltarbejde på fladkysten og inddrage simple WebGISløsninger i en landskabsanalyse? På kurset arbejder vi med
teknikker til at undersøge klintkysten og fladstranden samt den
fortælling om det geologiske store kredsløb, som kysten er en
del af. Vi laver geologisk tolkning af klinten ved Knudshoved,
klassificerer bjergarter, måler kystprofil og sætter kysten i relation til FETA-modellen.

Indhold

MÅLGRUPPE Alle undervisere i geografi, naturgeografi og
geovidenskab.
UNDERVISERE Christian Skipper og Niels Vinther
TID OG STED Torsdag den 25. april 2019, mødested; Nyborg
Station kl. 9.30. Frokost på DSB-kursuscenter.
PRIS 1.800 kr.
TILMELDING Senest mandag den 25. marts 2019 på
geografilaerer@gmail.com. Oplys navn, skole og ean-nummer.

MÅLGRUPPE Alle undervisere i geografi, naturgeografi og
geovidenskab.
UNDERVISERE Arne Villumsen og Birgit Sandermann Justesen
TID OG STED Mandag den 19. november 2018 kl. 10-15.30 i Odense
PRIS 1.800 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 1. november 2018 på
geografilaerer@gmail.com. Oplys navn, skole og ean-nummer.

Drikkevandet har betydning for alle, men ikke alle steder er vandets kvalitet lige god. Kvaliteten påvirkes af geologien, jordlagenes opbygning, klimaet, indtrængende havvand, og menneskets
aktivitet. Med oplæg af forfatteren og tilhørende eksperimentelt
arbejde får du inspiration til brugen af Vandet i jorden – drikkevandet i Danmark og Grønland, en gratis undervisningsbog med
tilhørende empiribaserede ideer.
Bogen uddeles på kurset, men vil også ligge frit tilgængelig
på Emu’en.

Satellitbilledbehandling 2.0

De olierige Golflande – globale spillere
med egne udfordringer

Kursusudbyder

> Se kurset under Historie

Geografilærerforeningen

Formål
At præsentere kursusdeltagerne for den nye nemme adgang til
satellitbilleder og øvelser med disse.

Master i scienceundervisning
> Se kurset under Fysik

Indhold
ESA har lavet et onlineværktøj til satellitbilleder, og samtidig
er Sentinel-2 billeder blevet frigivet. Nu behøver man ikke længere at søge i lang tid efter billeder og sætte sig grundigt ind i
teknologien bag de enkelte analyser – nu kan man gøre det med
et enkelt klik på musen. Få vejledning til at bruge det nye online
værktøj og øvelser du kan bruge direkte i undervisningen. Hvis du
tidligere forgæves har forsøgt at bruge remote sensing i undervisningen, så er tiden inde til at prøve igen, for nu er det endelig
helt klar til brug for både elever og lærere i gymnasiet. Der præsenteres også øvelser til LeoWorks.
Alle undervisere i geografi, naturgeografi og
geovidenskab.
TID OG STED Fredag den 8. marts kl. 9.30-16 i hovedstadsområdet.
PRIS 1.800 kr.
TILMELDING Senest fredag den 1. februar 2019 på
geografilaerer@gmail.com. Oplys navn, skole og ean-nummer.
MÅLGRUPPE

HISTORIE

Arbejdsformer og analyseredskaber
til historieundervisningen
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Kurset giver inspiration til en historieundervisning med variation
og udfordringer til eleverne. Derudover understøtter kurset den
faglige og didaktiske vidensdeling.

Indhold
Kurset indeholder en kombination af analyseredskaber og
en række forskellige arbejdsformer, som kan være med til at
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fremme elevernes motivation og indblik i historiefagets mange
muligheder. På kurset får du bl.a. inspiration til arbejdsformer:
▪▪ Rettet mod gennemgang af grundbogssider
▪▪ Der styrker elevernes evne til at argumentere
▪▪ Der målrettet træner elevernes kildekritiske kompetencer
og synliggør, hvad kildekritik kan anvendes til i og uden for
historiefaget.
Kursusmaterialet indeholder en elevvenlig analysemodel, der
tager udgangspunkt i en kildekritisk analyse, og som indeholder
elementer af diskursanalyse. Modellen er udviklet ud fra publicerede historie- og metodebøger samt gennem systematisk
elevfeedback siden 2006. Kursusmaterialet indeholder også
en model som synliggør, hvordan der kan stilles spørgsmål på
forskellige taksonomiske niveauer. Du får desuden inspiration til
redskaber, som eleverne kan benytte i afslutningen af hvert forløb til at skabe overblik ved den nye eksamensform.

Arbejdsform
▪▪ Sammen afprøver vi første arbejdsform.
▪▪ I snakker om jeres erfaringer, hvorefter du videreudvikler og
tilpasser arbejdsformen i forhold til din undervisning.
▪▪ Herefter er der dialog i plenum, og kursuslederen følger op
med forslag til varianter og perspektiver.
▪▪ Lignende fremgangsmåde gentages ved alle arbejdsformerne
og redskaberne. Årsagen hertil er, at du får erfaringer,
som gør det nemmere at forklare og omsætte disse til din
undervisning.
MÅLGRUPPE Historielærere der søger inspiration og nye
perspektiver til undervisningen. Max. 25 deltagere.
UNDERVISER Lektor Rudi Lauridsen ved Sct. Knuds Gymnasium
i Odense, vinder af Politikens Undervisningspris 2013 og en
erfaren underviser.
TID OG STED Kursus 18129: Torsdag den 28. februar 2019 kl. 10-16,
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
PRIS 2.700 kr. for GL-medlemmer, 3.500 kr. for ikke-medlemmer
TILMELDING Senest søndag den 27. januar 2019 på www.gl.org/GLE

De olierige Golflande – globale spillere
med egne udfordringer
Kursusudbyder
Syddansk Universitet

Formål
De olierige Golflande har i flere årtier levet i forholdsvis anonymitet. Men nu gør Golflandene med Dubai i front sig synlige på
verdenskortet og ikke mindst i verdenspressen: De højeste skyskrabere, de vildeste shopping malls og ”extravaganza” er en del
af regionens brand.
Op gennem 'nullerne' fossede oliepengene ind i landenes
statskasser, og med dem fulgte en forøget politisk magt. Mens
regionen spiller en øget rolle i verdenssamfundet, så er Golf
landene udfordret både økonomisk, politisk og kulturelt. Temadagen giver deltagerne et indblik i den vigtige og højest bemærkelsesværdige udvikling, som Golflandene har gennemgået
siden olien begyndt at flyde i 1950'erne, og som har givet dem en
væsentlig rolle at spille i verdenssamfundet.
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Indhold
Temadagens oplæg og faglige diskussioner omhandler de økonomiske, politiske og kulturelle udfordringer, som præger Golf
landene i dag.
Dagens første oplæg bærer titlen "Olie, udvikling og globalisering". Vi fokuserer på Golfstaterne som aktive spillere i den globaliserede økonomi, men også på deres forsøg på at omstille samfundene til en højere grad af økonomisk bæredygtighed i fremtiden.
Dagens andet oplæg omhandler ”Kvinder i klemme: Konflikter
og kulturkampe”. Kvinder i Golflandene lever under meget forskellige betingelser, afhængig af om de tilhører byernes sociale overklasse, landområdernes fattigere beduiner eller må arbejde under
slavelignende forhold som hushjælp. Hvad sker der i disse år,
både kulturelt, religiøst og økonomisk, og hvilke betingelser har
unge kvinder i fx Saudi-Arabien i dag for at skabe sig et godt liv?
"Fra kold krig til varm krig i Golfen?" (oplægget holdes på
engelsk). I de seneste år er der opstået en kold krig i Mellemøsten mellem de to stater ved Golfen; Iran og Saudi Arabien.
Konflikten mellem de to regionale stormagter har allerede
bidraget til en konfliktoptrapning i Golflandene. Oplægget giver
et overblik over den sikkerhedspolitiske situation i Golfen og dens
indvirkning på Mellemøsten og giver indsigt i væsentlige sikkerhedspolitiske brudflader i denne.
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til en
kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne lægge elev
orienteret materiale (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemme
sider) til brug for den efterfølgende undervisning i temaet/emnet.

Arbejdsform
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshop.
Undervisere i historie, samfundsfag og geografi.
Torsdag den 27. september 2018 kl. 9.30-15.30,
SDU, Campus Odense.
UNDERVISERE Martin Hvidt, Lektor Ph.d., Helle Lykke Nielsen,
Ph.d. i tilegnelse af arabisk og lektor, prof. dr. Martin Beck, alle
fra Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest én måned før kursusdato på www.sdu.dk/
temadage. Yderligere information på www.sdu.dk/temadage.
MÅLGRUPPE
TID OG STED

Valg til Europa-Parlamentet i 2019
– EU og demokrati i undervisningen
> Se kurset under Samfundsfag

AUTO: Biler og bilindustri i tysk
samfundsliv og kultur
> Se kurset under Tysk

Mellemøsten – International politik,
religion og kulturmøder
> Se kurset under Samfundsfag

IDRÆT

Generalforsamlingskursus i GI 2018
Kursusudbyder
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI)

Indhold
Kurser:
Contemporary Dance, Swing Dance, Volleyball, Basketball,
Atletik og Springgymnastik.
Der vil være to kurser inden for hvert af de tre færdigheds
områder onsdag til fredag samt generalforsamling og fest torsdag eftermiddag og aften.
I alle kurserne er der fokus på kravene i den nye læreplan med
blandt andet eksamen i idræt C, omfattende forløbsmateriale,
faglige mål, drejebøger og evalueringer mm.
TID OG STED Onsdag den 3. oktober til fredag den 5. oktober,
uge 40, 2018. Sønderborg Idrætshøjskole, Friheds allé 42,
6400 Sønderborg.
PRIS 3.950 kr. (dækker over 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 3. september 2018. Tilmelding
og nærmere oplysninger om kurserne kan findes via idræts
sider på EMU: https://www.emu.dk/modul/efteruddannelseidræt eller ved henvendelse til Malte Trold Kirkegaard fra GI's
bestyrelse på akatmk@akat.dk.

▪▪ Projektarbejde med Python programmering til Mission
Spacelab, som er gymnasielevers konkurrence, om at
sende programmer til eksperimenter på rumstationen ISS.
Resultater og ’sejre’ præsenteres.
▪▪ Introduktion til CanSat med Arduinoen.
▪▪ Simple elektriske kredsløb til dataopsamling med hhv.
Arduino og Raspberry PI.
Der samles op med udveksling af viden og materialer. Vi forbeholder os ret til små ændringer i programmet.
MÅLGRUPPE Undervisere i gymnasiefagene Informatik og Fysik,
men også andre naturviden-skabelige undervisere er velkomne
inkl. undervisere i naturvidenskabelige fag i folkeskolen.
TID OG STED Torsdag den 30. august 2018 kl. 10-16, Marselisborg
Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Aarhus C.
PRIS 1.200 pr. deltager. inkl. moms.
TILMELDING Senest tirsdag den 26. juni 2018 på lmfk.dk

ITALIENSK

Fokus på kommunikativ interkulturel
kompetence i fransk- spansk- og
italienskundervisningen
> Se kursus under fransk

KEMI
INFORMATIK

Master i scienceundervisning
Raspberry PI & Arduino
– Astro PI & CanSat intro
Kursusudbyder
Informatiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen, Esero – European Space Education Office & ESA – European Space Agency.

Formål
Det er målet at introducere forløb, der kan bruges til at opfylde
de relevante faglige mål i fagene Informatik og Fysik. Først og
fremmest på C- og B niveau ved at anvende Raspberry PI og
Arduino, med fokus på Astro PI og CanSat.

> Se kurset under Fysik

KLASSISKE FAG

Internatkursus i Haraldskær
for lærere i latin og græsk
Kursusudbyder
Klassikerforeningen

Indhold

Indhold

Dagens program består af korte workshops om følgende forløb:
▪▪ Introduktion af opsætning af styring og dataopsamling med
Raspberry PI og Arduino via Scratch.
▪▪ Simpel programmering med Sonic PI og Minecraft på
Raspberry PI.
▪▪ Brug af emulatorer til Python programmering til
dataopsamling med censorer på Astro PI.
▪▪ ’Robotter på Mars’, simple Python programmer til data
opsamling i måling af tryk, temperatur og luftfugtighed med
Astro PI.

Klassikerforeningens kursus i Haraldskær for lærere i latin og
græsk med bl.a. gennemgang af årets skriftlige opgaver i latin og
græsk. Desuden er planlagt foredrag om valensgrammatik ved
lektor Christian Troelsgård.
Det endelige program vil blive sendt ud til deltagerne per mail.
Undervisere i latin og græsk (alle niveauer).
Fredag den 7. september 2018 til lørdag den
8. september 2018 – Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.
MÅLGRUPPE

TID OG STED
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PRIS 3.000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen og
3.500 kr. for ikke-medlemmer
TILMELDING Senest fredag den 8. juni 2018 til Anders Jensen,
AJE@nghf.dk

Romersk litteratur i oldtidskundskab
Kursusudbyder
Klassikerforeningen

Indhold
Kurset vil omfatte tematisk læsning af romerske forfattere og
også give et overblik over romersk litteraturhistorie. Temaerne
vil tage udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb, og kurset
vil også fokusere på koblingen mellem græske og romerske forfattere.
Det endelige program vil blive offentliggjort på Klassikerforeningens hjemmeside og i foreningens Facebookgruppe.
Undervisere i oldtidskundskab
TID OG STED Torsdag den 4. april kl. 9.00 til fredag den 5. april
2019 kl. 15.00, Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S.
PRIS 2.500 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen og
3.000 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest lørdag den 1. december 2018 til
Erik Kristensen, ek@oegnet.dk
MÅLGRUPPE

MATEMATIK

Indhold
På kurset tilbydes faglig opdatering i nye emner i læreplanen
for stx og hf. Der fokuseres på vektorfunktioner, funktioner af to
variable og sandsynlighedsregning. På kurset vil du have mulighed for at vælge 1 eller 2 af de nævnte emner.
Det præcise indhold af kurset og nærmere program præsenteres på www.lmfk.dk i december 2018.
Matematiklærere
Tirsdag den 12. marts 2019 på Sjælland eller tirsdag
den 2. april 2019 i Jylland.
PRIS 1.200 kr. inkl. moms.
TILMELDING Senest fredag den 1. februar 2019 via LMFK
sekretariatet på www.lmfk.dk
Der vil være et maksimalt deltagerantal på 60 personer.
MÅLGRUPPE

TID OG STED

Hf-konference for matematiklærere
Kursusudbyder
Matematiklærerforeningen i samarbejde med fagkonsulent Bodil
Bruun.

Formål
Formålet er at udveksle erfaringer fra det nuværende skoleår
omkring undervisningen på det nye C- og B-niveau. Desuden vil
særligt det nye B-niveau være i fokus på konferencen.

Indhold
Konferencen vil bestå af mindre oplæg og workshops, hvor deltagerne selv får mulighed for at arbejde med de emner, der er i
fokus.
Alle der underviser i matematik på hf og VUC.
Mandag den 5. november kl. 9-16 i København og
tirsdag den 6. november kl. 9-16 i Aarhus.
PRIS 1.350 kr. inkl. moms
TILMELDING Senest mandag den 29. oktober på mat.dk eller
http://lmfk.dk/Kurser-Matematikkurser?sek_id=10
MÅLGRUPPE

Årsmøde i HMF – Handelsgymnasiernes
Matematiklærerforening
TID OG STED Årsmødet 2018 afvikles tirsdag den 30. oktober –
onsdag den 31. oktober i Århus.
Yderligere informationer følger senere via mail, hjemmeside
samt Facebook.
Bestyrelsen samt fagkonsulenten for HMF, Folmer, Tina, Torben,
Anne, Helle, Rikke, Jytte og Laila.
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til formand
Jytte Melin, jme@learnmark.dk

Faglig opdatering i matematik

TID OG STED

Regionalkursus i matematik
Kursusudbyder
Matematiklærerforeningen

Formål
Kurset har til formål at give faglig inspiration til undervisningen
samt at give orientering om såvel formelle som uformelle tiltag
til at styrke matematikundervisningen.

Kursusudbyder

Indhold

Matematiklærerforeningen

Matematiklærerforeningen inviterer til regionalkurser 2019. Nye
emner er kommet ind i læreplanerne efter 2017, og i år 2 efter
reformen vil vi ved regionalkurserne forsøge at skabe rum til
faggrupperne rundt om på skolerne til at have tid til fordybelse
i faglige emner, som vi kan bruge i den daglige undervisning og
med sparring fra bl.a. fagkonsulenten i matematik.

Formål
Formålet er at ruste matematiklærerne til de nye faglige krav i
matematikundervisningen.
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MÅLGRUPPE

Matematiklærere i STX og HF primært

TID OG STED

Tirsdag den 22. januar 2019
– Region Midtjylland: Herning
Onsdag den 23. januar 2019
– Region Nordjylland: Ålborg
Mandag den 28. januar 2019
– Region Sjælland og Hovedstaden: Roskilde
Onsdag den 30. januar 2019
– Region Syddanmark: Fredericia
Nærmere placering og tidspunkt annonceres senere på
kursuswebsite:
http://lmfk.dk/Kurser-Matematikkurser?sek_id=10
PRIS Oplyses senere
TILMELDING Senest to uger før kursets afholdelse via LMFK’s
hjemmeside www.lmfk.dk

Matematik og Innovation

RELIGION

Migration, Udfordringer for Europa og
EU – i lyset af krisen i Middelhavet
> Se kurset under Samfundsfag

SAMFUNDSFAG

Valg til Europa-Parlamentet i 2019
– EU og demokrati i undervisningen
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Jacob Langvad EU-kurser.

Kursusudbyder

Formål

Matematiklærerforeningen

Kurset sætter fokus på Europa-Parlamentsvalget i foråret 2019
og leverer en værktøjskasse med anderledes vinkler og idéer
til at diskutere europæisk demokrati og politik og nybrud i EUinstitutionernes rolle.

Formål
Formålet med kurset er at give matematiklærere idéer til og
lyst til at arbejde med forskellige innovationsforløb i matematik
undervisningen.
Når der arbejdes med innovation i matematik, vil arbejdsmetoden i høj grad været bundet op på den undersøgelsesbaserede
tilgang. Derfor vil kurset også kunne understøtte den nye eksamensform på matematik B.

Indhold
Kurset starter med en kort teoretisk gennemgang af innovations
processer. Herefter vil deltagerne selv blive udsat for et komprimeret undervisningsforløb om ansigtsgenkendelse. Kursus
arrangørerne holder derfor oplæg om andre innovationsforløb,
som alle er blevet afprøvet i undervisningen. Til sidst vil deltagerne selv skulle arbejde med og få respons på egne idéer eller
udvikle videre på de forløb, der er blevet introduceret i løbet af
dagen.
Matematiklærere
Onsdag den 12. december 2018 kl. 9 – ca. 15.30,
Sted annonceres på www.lmfk.dk
PRIS 1.200 kr. inkl. moms.
TILMELDING Senest mandag den 12. november 2018. Tilmelding
via LMFK sekretariatet / www.lmfk.dk
MÅLGRUPPE

Indhold
Europa-Parlamentsvalget er en af verdens største valghandlinger. Men folket har ikke fattet det storslåede ved demokrati for
450 millioner borgere. Kan interessen vækkes med ny tricks? Vil
EU tale til de unge i en usikker tid med Trump og Brexit?
Europa-Parlamentet har fået sin indflydelse markant forøget
de sidste 25 år. Samtidig er valgdeltagelsen faldet jævnt. Det er
afgørende for parlamentets troværdighed, at få vendt kurven ved
næste valg. Her får de nye årgange af unge vælgere en nøglerolle.
Hvordan vil Europa-Parlamentet overbevise de unge om, at de
skal deltage? Hvad er de store emner, der kan vise, at de enkelte
partier hver især vil noget forskelligt med Europa – Skal EU være
rødt, blåt eller grønt?
Kan en strømlinet gentagelse af ’præsident’-valgkampagnen
fra 2014, hvor Europa-Parlamentet ved et kup tiltog sig magten
til at udnævne formanden for Europa-Kommissionen, engagere
nye vælgere hvis EU's politiske superstjerne Margrethe Vestager
ender med at gå ind i kapløbet?

TID OG STED

PSYKOLOGI

Hjerne og biopsykologi
> Se kurset under Biologi

Arbejdsform
Vi møder en dansk Europa-Parlamentariker på genvalg, Christel
Schaldemose (S), lederen af Europa-Parlamentets i København,
Annemette Vestergaard, og leder af Europa-Kommissionens
kontor i Danmark, Stina Soewarta, der hver især forklarer, hvordan man vil aktivere de unge, og om hvordan de senere års kriser
og Brexit sætter præg på valgets temaer.
Jacob Langvad er tovholder på kurset. Han står for introduktion og kontekst og forklarer mediernes rolle og udfordringerne
med EU-dækningen generelt og valget i særdeleshed.
Gymnasiale lærere i samfundsfag, dansk og historie.
Jacob Langvad, Bruxelles korrespondent for DR’s
P1 Orientering og lærebogsforfatter (Europas Svære Fællesskab,
Forlaget Columbus).
MÅLGRUPPE

UNDERVISER
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TID OG STED Kursus 18130: Fredag den 9. november 2018 kl. 10-16,
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
PRIS 2.600 kr. for GL-medlemmer og 3.300 kr. for
ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest mandag den 8. oktober 2018 på
www.gl.org/GLE

Migration – en verden i bevægelse
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Forlaget Columbus
Migration er måske det mest omdiskuterede emne for tiden.
Emnet sætter sindene i kog og har i nogen grad sat tidligere
skillelinjer i den politiske debat i skyggen: Skellet mellem højre
og venstre og mellem sociale klasser.

Formål
Inspirere til brugen af emner relateret til moderne migration og
flygtningestrømme i målgruppens fag, idet der inddrages eksempler fra USA, Mexico, Frankrig og Italien.

Indhold
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?” Hvorfor 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 komme omkring såvel
nutidige udviklingstendenser som generelle emner som flygtninge, 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
transnational, global økonomi. Kurset tager i sit eksempelvalg
udgangspunkt i forhold i specielt USA, Frankrig og Italien (modtagerlande) og Mexico og Marokko (afsenderlande).

Kursusindhold
▪▪ Migration og flygtningestrømme som historiske og nutidige
fænomener, 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 samt om EU's rolle og
flygtningediskussionen i Europa.
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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.
UNDERVISER 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
Universitetscenter.
TID OG STED Kursus 18118: Onsdag den 28. november 2018
kl. 10-16, MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.
PRIS 2.990 kr. for GL-medlemmer og 3.800 kr. for
ikke-medlemmer.
Kursusprisen dækker bogen ’Migration – en verden i bevægelse –
2016’ skrevet af underviseren, som vil blive udleveret på kurset.
TILMELDING Senest onsdag den 24. oktober 2018 på
www.gl.org/GLE

Migration – udfordringer for Europa og
EU – i lyset af krisen i Middelhavet
Kursusudbyder
Syddansk Universitet

Formål
Migrationskrisen i Middelhavet har for alvor sat fokus på behovet
for at finde varige løsninger på de mange udfordringer, som krisen rejser. I hvilket omfang er de europæiske stater og EU parate
til at fordele ansvaret for de mange ankomne mellem sig? Kan
EU skabe aftaler med arabiske og afrikanske stater, som muliggør tilbagevenden, fred og genopbygning? Hvordan etablerer vi
samarbejde med landene øst og syd for Middelhavet om beskæftigelse for flygtninge og migranter og om løsning af de sikkerhedsmæssige udfordringer, der ofte knytter sig til migrations
spørgsmål og flygtningestrømme?

Indhold
De aktuelle migrationsproblemer sætter fokus på behovet for at
arbejde med globale kompetencer: At kunne anskue en aktuel
problemstilling i et globalt perspektiv og at analysere mulighederne for globale løsninger ved at bruge flere fagligheder.
I første del af temadagen belyses det, hvordan migration fra
Mellemøsten har udviklet sig over det seneste halve århundrede;
fra ankomsten af gæstearbejdere under det tyske ’Wirtschafts
wunder’ til de senere års flygtninge- og migrantstrømme.
I anden del af temadagen fokuseres på krisen i Syrien og de
mange flygtninge i Jordan, Libanon og Tyrkiet, og på, hvordan EU
indgår i et samarbejde med disse lande om at løse integrationsog sikkerhedsmæssige problemer.
I den sidste del af temadagen behandles migrationskrisens
centrale udfordringer og perspektiver for Europa, både hvad
angår fremtidens migrationsudvikling, og hvordan EU-landene
forbereder sig på at tackle de problemer, som man allerede nu
ser konturerne af.

Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til
en kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som
deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne
lægge elevorienteret materiale (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i
temaet/emnet.

Arbejdsform
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshops med henblik på udarbejdelse af faglige og flerfaglige forløb med konkret materiale til
brug i efterfølgende undervisning.
MÅLGRUPPE Gymnasielærere med samfundsfag, geografi,
historie eller religion.
TID OG STED Torsdag den 15. november, kl. 9.30-15.30, SDU,
Campusvej 55 i Odense, lokale O97.
UNDERVISER Lektor ph.d. Peter Seeberg, Center for Mellemøst
studier, Syddansk Universitet, forsker i forholdet mellem
Europa og Mellemøsten, med vægt på migration og
sikkerhedsspørgsmål.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest én måned før kursusdato på www.sdu.dk/
temadage. Yderligere information på www.sdu.dk/temadage.

Fake news og sociologiens
mange ansigter
Kursusudbyder
Foreningen af lærere i samfundsfag

Formål
Sociologi har fået større vægt med den nye læreplan for samfundsfag A, hvorfor årets generalforsamlingskursus giver mulighed for at få nye vinkler på kendt stof, men også viden om nye
områder.

Indhold
Udover selve generalforsamlingen med tilhørende middag,
oplæg fra fagkonsulent Bent Fischer-Nielsen, uddeling af årets
Columbuspris samt paneldebat om samfundsfags rolle i det
reformerede gymnasium med de uddannelsespolitiske ordførere
Marie Krarup (DF), Carolina Magdalene Mayer (Alt), Anni Mathiesen (V) og Lotte Rod (RV), så giver generalforsamlingskurset
mulighed for en række sociologisk orienterede oplæg:
▪▪ Vincent Hendricks: Digital (Ud)dannelse/Fake News
▪▪ Christoph Ellersgaard: Magteliten – Danmark set gennem
magtens netværk.
▪▪ Søren Juul: Solidaritet og sammenhængskraft i selvets
kultur.
▪▪ Morten Hansen Thorndal: Integration.
▪▪ Tine Studstrup: Køn og ligestilling.
▪▪ Lars Bo Kaspersen: Relationel teori – hvad er det?
▪▪ Gitte Sommer Harrits: Klassesamfundet anno 2018; nye
spørgsmål, gamle mønstre?

MÅLGRUPPE Undervisere i samfundsfag på de gymnasiale
uddannelser.
TID OG STED Mandag den 29. oktober 2018 kl. 13-21, og
tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 9-15, Rosborg Gymnasium,
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle.
PRIS 1.000 kr. for en dag eller 1.500 kr. for begge dage.
Overnatning er ikke inkluderet i prisen.
TILMELDING Senest mandag den 1. oktober 2018 via formularen
under begivenheder på www.fals.nu

Mellemøsten – International politik,
religion og kulturmøder
Kursusudbyder
Foreningen af lærere i samfundsfag, Historielærerforeningen for
gymnasiet og HF og Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF

Formål
Arrangementet har til formål at sikre fordybelse i de mange faglige perspektiver, der historisk og aktuelt knytter sig til Mellemøsten. Herunder også de mange perspektiver som temaet indeholder i forhold til tværfagligt samarbejde på tværs af fagene i
kultur- og samfundsfaggruppen.

Indhold
Udover fagkonsulenterne Bent Fischer-Nielsen og Christian Vollmond byder dagen på en lang række af tematiserede oplæg:
▪▪ Peter Viggo Jakobsen: Hvorfor er der altid krig i
Mellemøsten?
▪▪ Lars Erslev Andersen: Den mellemøstlige stat i regional og
international politik.
▪▪ Morten Valbjørn: Sekterisk politik i et nyt Mellemøsten.
▪▪ Kurt Villads Jensen: Jerusalem på korsfarertiden – her og der
og overalt.
▪▪ Anja Dalgaard-Nielsen: Voldelig ekstremisme – Rekruttering
af unge.
▪▪ Jakob Skovgaard-Petersen: Hvad er Sharia?
▪▪ Marlene Wind: EU’s flygtningedilemmaer.
▪▪ Puk Damsgård: Øjenvidneskildringer fra Syrien og Irak.
Samt debat og samtale:
Clement Kjersgaard som ordstyrer for Uffe Ellemann-Jensen,
Mogens Lykketoft, Per Stig Møller og Villy Søvndal: Mellemøstens betydning for verden.
Adam Holm i samtale med tidl. ambassadør Ole Wøhlers Olsen
om borgerkrigen i Syrien og fremtiden for landet og regionen.
Kontakt ja@hasseris-gym.dk for et udspecificeret program.
MÅLGRUPPE

Fortrinsvis undervisere i samfundsfag, historie og

religion.
TID OG STED Tirsdag den 11. december 2018 kl. 9-21,
Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg.
PRIS 2.250 kr. inkl. moms.
TILMELDING Senest fredag den 31. august 2018 til Jacob
Pedersen, ja@hasseris-gym.dk.

Se det udspecificerede program på www.fals.nu under begivenheder.
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Social design
Kursusudbyder

De olierige Golflande – globale spillere
med egne udfordringer

Syddansk Universitet

Formål
Social design handler i høj grad om at udvikle løsninger med
fokus på velfærdsstatens kerneydelser, fx at skabe forbedrede
livsvilkår for udsatte eller marginaliserede grupper i samfundet.
På denne temadag vil undervisere og forskere fra SDU’s social
design-gruppe give eksempler på social design fra deres egen
praksis. Hvordan kan social design udformet som brætspil til
besøgsrum i danske fængsler hjælpe børn og unge af indsatte
fædre, eller som en selvhjælpspakke til at øge kræftpatienters
livskvalitet under behandling? En hjørnesten i social design er, at
de mennesker man designer til, inddrages mest muligt i design
processen, og der anvendes en række involverende designmetoder og teknikker såsom design probes, designspil, personaer og
scenarier, der er ideelle til at undersøge en problemstilling og
dele viden i projektbaserede forløb. På temadagen vil deltagerne
blive introduceret til social design, og de får erfaring med anvendelsen af designmetoderne.

Indhold
Temadagen starter med faglige oplæg og præsentationer af
social design. Herefter vil deltagerne blive præsenteret for en
konkret tværfaglig case, som vil danne udgangspunktet for
en workshop, hvor deltagerne arbejder i mindre grupper om at
udvikle designmetoder såsom design probes og design spil som
et led i at undersøge en problemstilling. Workshoppen vil lede
frem til præsentationer af de udviklede designmetoder og i fællesskab evaluerer og diskuterer deltagerne, hvordan man bedst
muligt kan anvende social design i en undervisningssituation.
Deltagerne får viden om, hvordan social design kan inddrages i
undervisningen, og de får erfaring med at bruge designmetoder i
forhold til at undersøge tværfaglige problemstillinger relateret
til samfundsmæssige problemer.
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til
en kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som
deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne
lægge elevorienteret materiale (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i
temaet/emnet.

Arbejdsform
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og workshop, hvor der arbejdes i mindre grupper.
MÅLGRUPPE Gymnasielærere med samfundsfag og design- og
arkitekturfag.
TID OG STED Fredag den 2. november 2018 kl. 9.30-15, SDU,
Campus Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding.
UNDERVISERE Eva Knutz, post. doc. og Thomas Markussen, lektor
i social design ved Institut for Design og Kommunikation, SDU.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING og yderligere information senest én måned før
kursusdato på www.sdu.dk/temadage
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> Se kurset under Historie

SPANSK

Fokus på kommunikativ interkulturel
kompetence i fransk- spansk- og
italienskundervisningen
> Se kurset under Fransk

TYSK

Første Verdenskrig
– 100 år efter krigens afslutning
Kursusudbyder
Syddansk Universitet

Indhold
Første Verdenskrig er med rette blevet kaldt den europæiske
urkatastrofe. Uden denne krig ville de fleste af det 20. århundredes katastrofer have været utænkelige. Det var denne krig,
der skabte grundlaget for den italienske fascisme og den tyske
nazisme, og det var denne krig, der muliggjorde den russiske
revolution. Mange af de krige og storpolitiske konflikter, der
aktuelt hjemsøger verden, udspringer af de uløste problemer, der
opstod i kølvandet på Første Verdenskrig; eksempelvis konflikten
i Ukraine og borgerkrigene i Syrien og Irak. Første Verdenskrig er
et godt udgangspunkt for at forstå den verden vi lever i og dens
historiske forudsætninger.
Temadagen giver et historisk indblik i Første Verdenskrig og
ud fra kulturhistoriske analyser en forståelse af erindringen om
krigen før og nu og en øget forståelse af nutidens afledte konflikter. Kurset introducerer bredt til Første Verdenskrigs kultur
historie, og hovedvægten vil ligge på engelsk/amerikansk og
tysk/centraleuropæisk historie, litteratur, kunst og politik.
Underviserne vil introducere til den historiske baggrund for
krigen og give et overblik over dens hovedstationer. Fra den
såkaldte Augustoplevelse i 1914 til krigens afslutning samt de
efterfølgende fredsforhandlinger. Dernæst vil vi med udgangspunkt i film, litteratur og andre medier diskutere den kulturelle
erindring om krigen før og nu.
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til en
kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne lægge
elevorienteret materiale (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i temaet/
emnet.

Arbejdsform

Arbejdsform

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper.

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper.

MÅLGRUPPE Kurset er relevant for undervisere i tysk og engelsk,
som vil undervise i et fælles forløb om Første Verdenskrig i
anledning af 100-året for afslutningen på krigen.
TID OG STED Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 9.30-15.30, SDU,
Campus Odense.
UNDERVISERE Lektor Adam Paulsen og lektor Thomas Ærvold
Bjerre, begge Syddansk Universitet
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest én måned før kursusdato på www.sdu.dk/
temadage

MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til undervisere i tysk, der
ønsker at få et indblik i de aktuelle debatter om erindring og
skyld, deres historiske baggrund og de aktuelle positioner. Kurset
giver indblik i debatterne, og der gives inspiration til at kunne
planlægge eget undervisningsforløb i forlængelse af kurset.
TID OG STED Torsdag den 6. december 2018 kl. 9.30-15.30, SDU,
Campus Odense, Campusvej 55.
UNDERVISERE Moritz Schramm, lektor ved Institut for
Kulturvidenskaber, Therkel Stræde, lektor ved Institut for
Historie og Hans Christian Post, filmdirektør og post.doc. ved
Institut for Kulturvidenskaber, alle Syddansk Universitet.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest én måned før kursusdato på www.sdu.dk/
temadage

Erindring og skyld
Kursusudbyder
Syddansk Universitet

Indhold
De seneste tids politiske udviklinger i Tyskland har udløst for
nyede diskussioner om landets forhold til nationalsocialismen og
dens eftervirkninger. Mens politikere fra det højre-populistiske
og indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland i flere
omgange har krævet et opgør med den såkaldte tyske ”skyld
kultur”, holder andre fast i nødvendigheden af at mindes fortidens forbrydelser, bl.a. med forslaget om at gøre et besøg i
forhenværende koncentrationslejre obligatorisk for alle tyske
elever. Samtidig fylder arven fra den tyske nationalsocialisme
meget i de aktuelle udviklinger i kunst, kultur og litteratur, ofte
med andre tilgange og perspektiver end dem, vi er vant til fra den
umiddelbare efterkrigstid. Temadagen dykker ned i de aktuelle
debatter og stiller spørgsmål som: Hvor er Tysklands erindringspolitik på vej hen, og hvordan skal de erindringspolitiske debatter
forstås og tolkes?
I kurset præsenteres centrale litterære tekster, billeder og
monumenter som introduktion til de aktuelle debatter om skyld,
erindring og nationalsocialismens arv. Der vil bl.a. blive fokuseret på følgende spørgsmål: Hvad er de aktuelle udviklinger og
diskussioner om arven fra den tyske nationalsocialisme? Hvilken
rolle spiller spørgsmålet om ”skyld” i de politiske debatter, og
hvad ved vi som forskere om tyskernes følelse af skyld og deres
forhold til historien? Har Pegida og Alternative für Deutschland
ret i deres tese om en særlig ”skyldkultur” i Tyskland, og hvordan
kommer den i så fald til udtryk? Hvilken rolle spiller skyld og
skam for yngre tyskere i dag, og hvilken rolle spiller konflikterne
om bombardementet af Dresden i de aktuelle debatter om for
tiden? Hvilke kulturelle udtryksformer bruges for at mindes nazitiden, og hvilke historiske begivenheder danner rammen omkring
de aktuelle debatter og konflikter?
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til en
kursushjemmeside med materiale, som deltagerne bedes læse
inden kurset. Endvidere vil forskerne lægge elevorienteret materiale (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for
den efterfølgende undervisning.

AUTO: Biler og bilindustri i tysk
samfundsliv og kultur
Kursusudbyder
Syddansk Universitet

Indhold
Bilen blev opfundet i Tyskland og har præget den tyske økonomi
og geografi enormt. Bilindustrien spiller en stor rolle i tysk historie og i tyskeres egen selvforståelse og beskæftiger i dag op
imod 1 mio. mennesker alene i Tyskland.
For mange mennesker er biler det første, der falder dem ind,
når de tænker på Tyskland; tysk pålidelighed og kvalitet, men
nu også skandaler og en nådesløs kamp om ejerskab, magt og
indflydelse.
På temadagen skal vi beskæftige os med følgende spørgsmål:
▪▪ Hvilken rolle spiller bilbranchen i Tyskland på tærsklen til det
postindustrielle samfund?
▪▪ Hvordan håndterer bilbranchen og de tyske politikere
udfordringerne med krav om globalisering, miljø og
bæredygtighed?
▪▪ Hvordan er udviklingen forløbet: Fra Kejserrigets Bastler/
Tüftler-innovation over Det tredje Riges motoriserede
krigsførelse og tvangsarbejde til vores dages Dieselskandale?
Deltagerne får kendskab til, på hvilke måder udviklingen af den
tyske bilindustri har påvirket Tyskland og tysk mentalitet og det
diskuteres, hvordan tysk bilindustri håndterer aktuelle krav om
troværdighed og bæredygtighed. Dagens input bearbejdes og
omsættes til konkrete undervisningsforløb.
Temadagen har historisk og kulturhistorisk tyngdepunkt med
også økonomiske, sociale og geografiske aspekter. Bilen som
motiv i tysk litteratur og billedkunst inddrages, og temadagen
ser på, hvordan ”Den automobile erfaring” har været med til
at forme tysk mentalitet, opfattelsen af tid, rum, mobilitet og
kropslighed.
Ca. to uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til
en kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som
deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne
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lægge elevorienteret materiale (fx korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i
temaet/emnet.

Arbejdsform
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshop og case-arbejde.
Dagen henvender sig til undervisere i fagene tysk og
historie samt interesserede undervisere med teknologihistorie
TID OG STED Torsdag den 7. februar 2019, kl. 9.30-15.30, SDU,
Campus Odense. Temadagens oplæg holdes på dansk og tysk.
UNDERVISERE Tovholder er Therkel Stræde, lektor i moderne tysk
historie ved SDU i Odense.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest én måned før kursusdato på www.sdu.dk/
temadage
MÅLGRUPPE

Generalforsamlingskursus
– og festmiddag
Kursusudbyder
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF

Indhold
Kursusdel kl. 11.00-15.15
Hvilke tendenser er fremherskende i Forbundsrepublikken i dag?
På kurset vil en række forskere give deres bud på udviklingen
inden for litteratur, sprog og samfundsforhold mm.
Desuden vil fagkonsulent Bente Hansen informere om seneste
nyt fra ministeriet.
Herefter lægges op til dialog omkring indholdet i oplæggene.
Der vil blive serveret frokost og kaffe til denne del af kurset.
Generalforsamling kl. 15.15 -16.30
Efter kurset vil der være generalforsamling for foreningens medlemmer med fremlæggelse af beretning, behandling af indkomne
forslag og valg af styrelsesmedlemmer.
Musikalsk indslag kl. 16.45-17.45
Generalforsamlingen efterfølges af tysk live-musik.
Festmiddag kl. 18.00-20.00
Foreningens medlemmer indbydes til festmiddag som afslutning
på dagen i anledning af foreningens 85 års jubilæum. Da der er
begrænset antal pladser, anbefales hurtig tilmelding.
Tysklærerforeningens medlemmer.
Fredag den 23. november 2018, fra kl. 11.00, ODEON,
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
PRIS 1.200 kr.
TILMELDING Senest søndag den 28. oktober 2018 til
tyskformand@gmail.com

Innovationskonference
Kursusudbyder
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF, Den Norske Tysk
lærerforening & Det Estiske Tysklærerforbund. Kurset laves i
samarbejde med Norplus

Indhold
Hvordan tænker man innovation i tyskundervisningen i vores
nabolande? Vi vil sammen med tysklærere fra Norge og Estland sætte fokus på mulighederne for at bruge innovative
arbejdsformer med afsæt i kendt og ukendt tyskmateriale. Der
vil blive præsenteret både kortere og længere forløb, og deltagerne i konferencen vil få lejlighed til at afprøve elementer af
innovationsprocessen samt erfaringsudveksle omkring principper i tyskundervisningen.
MÅLGRUPPE Tysklærere i STX, HF, HHX og Folkeskolen fra Norge,
Estland og Danmark
UNDERVISER Fonden for Entreprenørskab og repræsentanter for
tyskfaget fra de deltagende lande.
TID OG STED Fredag den 2. november 2018 kl. 10-15, Gammel
Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup.
PRIS 600 kr.
TILMELDING Senest den 13. oktober 2018 til
tyskformand@gmail.com

VEJLEDNING

Samba 7-konferencen
”Vejledning 4.0”, konference for
studievejledere og mentorer
Kursusudbyder
UngdomsuddannelsernesVejlederforening

Indhold
Tre Keynotes om ”Nydanske unge mellem to kulturer” (Geeti
Amiri), ”Vejledningen og social retfærdighed, Amartya Sen og
Capability-teorien” (lektor og ph.d. Randi Skovhus, VIA), og
”Om tilværelsespsykologi” (Professor Preben Bertelsen, Aarhus
Universitet).
To runder á 9 workshops/talkshops om diverse værktøjer og indsatser i vejledningsarbejdet (Gruppevejledning, Diagnoser, SPS,
Gymnasiereformen, FGU, Nyeste fra Undervisningsministeriet,
Når livet gør ondt m.m.).

MÅLGRUPPE

TID OG STED

56 · GL EFTERUDDANNELSE 2018/2019

TID OG STED Torsdag den 25. oktober kl. 10.30 til fredag
26. oktober kl 15.00, Hotel Nyborg Strand
PRIS 3.600 kr.
TILMELDING på www.uuvf.dk

Læse- og Matematikvejleder
foreningens Årskursus
Kursusudbyder
Læse- og Matematikvejlederforeningen

Indhold
Årskurset består af teoretiske og praktisk orienterede oplæg om
læring, kognitive processer og udfordringer, dysleksi og dyskalkuli samt videndeling i workshops og kolleger i mellem.
MÅLGRUPPE Matematik- og læsevejledere ved de gymnasiale
uddannelser
TID OG STED Torsdag den 25. oktober og fredag den 26. oktober
2018, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.
PRIS 4.000 kr. for medlemmer og 4.500 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Via foreningens hjemmeside: www.
laesevejlederforeningen.dk
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