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GL-E’S KURSUSKATALOG 2019/2020

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 kursus
tilbud, der dækker behovet for gymnasielæreres kompetence
udvikling. I kataloget kan du bl.a. finde kurser fra: GL-E, De faglige foreninger på det gymnasiale område, Syddansk Universitet,
Aalborg Universitet, Københavns Professionshøjskole, Generator
og flere andre.
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.
Vilkår for annoncering i GL-E’s elektroniske kursussystem, og
evt. i det trykte katalog, fremgår af www.gl.org/GLE; se under
annoncering. De faglige foreninger på det gymnasiale område
annoncerer gratis hos GL-E.
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PRAKTISK INFO
Kurser med fast dato og kursussted, praktisk info
Tilmelding

Betaling

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 www.gl.org, 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.

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.

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.

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-kursus 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.

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.

Lokalt tilrettelagt efteruddannelse og skoleudvikling, praktisk info
Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skole
baserede 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 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 eller primært udbydes
skolebaseret, herunder skolebaserede kurser med lærere og for-
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skere fra IKV – Syddansk Universitet og andre samarbejdspartnere. De almene er samlet forrest i kataloget. For skolebaserede
kurser i fagene; se under det enkelte fag. De fleste af GL-E’s
øvrige kurser kan også afvikles som skolebaserede. Se GL-E’s
hjemmeside for yderligere kursusforslag
Kontakt GL-E for pristilbud og yderligere information om
GL-E’s skolebaserede kurser. Se kontaktoplysninger på katalogets bagside.

KURSUSKALENDER
		

Dato

Side

2. verdenskrig – fra 1939 til 2019: historien om dengang i dag, Odense.......................................20.8

56

August 2019
DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG OG TYSK
DANSK

	Den genfortryllede Andersen – et litteraturdidaktisk projekt om
H.C. Andersens eventyr, Odense C................................................................................................................29.8

44

September 2019
VEJLEDNING

PD i Vejledning og Supervision, København V....................................................................... se www.kp.dk

57

VEJLEDNING

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, København V.................... se www.kp.dk

56

VEJLEDNING

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, København V............................................... se www.kp.dk

57

BILLEDKUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

Formgivning i ler, Odense C.................................................................................................................................2.9

42

DANSK

Den personlige stemme, Odense C..................................................................................................................5.9

46

ALMENE OG DIDAKTISKE

Tegning som redskab i undervisningen, Herlufmagle............................................................................. 6.9

21

KLASSISKE FAG

Haraldskærkursus, Vejle..................................................................................................................................6.-7.9

53
23

ALMENE OG DIDAKTISKE

Pædagogisk praksis for lærerteams, online.................................................................................... 10.9 + 5x

HISTORIE

Skræddersyet Indiens-forløb, Fredericia....................................................................................................10.9

51

GEOGRAFI, HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

De olierige Golflande – globale spillere med egne udfordringer, Odense M................................ 12.9

50

ENGELSK

Hvad er Fake News? Herunder kildekritisk analyse, Odense C.........................................................13.9

47

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

Vurdering af de nye skriftlige eksamensopgaver, Aarhus................................................................... 16.9

48

ALMENE OG DIDAKTISKE

Kognitiv metode – vejledning af sårbare unge, Middelfart........................................................... 16.-17.9

26

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter – Modul 1A, Korsør............................................ 16.-18.9

34

BIOLOGI OG ENGELSK

Climate change – mellem data og fantasiens kraft, Svanninge.......................................................19.9

43

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

Vurdering af de nye skriftlige eksamensopgaver, København...........................................................23.9

48

ALMENE OG DIDAKTISKE

Støt unge med angst, Middelfart............................................................................................................ 23.-24.9

25

ALMENE OG DIDAKTISKE

Kollegial supervision, Aarhus C......................................................................................................................25.9

21

ALMENE OG DIDAKTISKE

Stille elever – klar til forandring? Hvidovre...............................................................................................26.9

28

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter i og udenfor klasserummet, Fredericia.26.9

33

DANSK

	Den genfortryllede Andersen – et litteraturdidaktisk projekt om
H.C. Andersens eventyr, Odense C................................................................................................................26.9

44

FREMMEDSPROG

Giv mere præcis feedback i fremmedsprogsundervisningen med CEFR, København K........26.9

50

MEDLEMSTILBUD

Stresshåndtering og personlig planlægning i arbejdslivet, København V.....................................27.9

39

MEDLEMSTILBUD

Seminar for ikke-fastansatte og vikarer, Nyborg.............................................................................27.-28.9

41

IT I UNDERVISNINGEN

Reboot unges didaktiske vaner, Odense SV...............................................................................................30.9

32

MEDLEMSTILBUD

Stemme og kropssprog i lærerrollen, Fredericia....................................................................................30.9

39

DANSK

Workshop: Skrivecup 2019/20 og kreativ skrivning, ...............................................se www.dansklf.dk

46

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi, Høje Tåstrup......................................................................1.-2.10

33

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

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

34

Eksamensangst, Middelfart.......................................................................................................................... 23.10

28

Oktober 2019

ALMENE OG DIDAKTISKE
ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

	Forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter i og udenfor klasserummet,
København V............................................................................................................................................................2.10

33

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter – Modul 1B, Nyborg.............................................. 2.-4.10

34

IDRÆT

Generalforsamlingskursus i GI 2019, Sønderborg............................................................................ 2.-4.10

53

IT I UNDERVISNINGEN

Digitale illustrationer og notater, Herlufmagle.......................................................................................3.10

32

DANSK

Årsmøde-kursus 2019: Virkelighedsopfattelser, Aalborg............................................................ 3.-5.10

45

ALMENE OG DIDAKTISKE

Pyt med perfekt, Middelfart.............................................................................................................................8.10

24

BIOLOGI

Læring og hukommelse i biologisk perspektiv, Høje Tåstrup............................................................8.10

43

DANSK

Multimodal produktion i dansk, København K...........................................................................................9.10

44

ALMENE OG DIDAKTISKE

Arbejdsformer til formativ evaluering, København V......................................................................... 10.10

20

MEDLEMSTILBUD

Fyraftensmøde om arbejdsglæde, København V................................................................................. 22.10

40

ENGELSK, HISTORIE OG TYSK

30 år efter murens fald – hvor står Europa i dag?, Odense M......................................................... 22.10

47

ALMENE OG DIDAKTISKE

Motiverende mål – motiverende læring, København K...................................................................... 23.10

30

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

	Forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter i og udenfor klasserummet,
København V......................................................................................................................................................... 23.10

33
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Dato

Side

ENGELSK

Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen, København V...................................................... 23.10

48

ALMENE OG DIDAKTISKE

Den gode elevsamtale, Fredericia........................................................................................................23.-24.10

29

VEJLEDNING

Samba 8-konferencen: Vejledningens mikro og makro, Nyborg.............................................23.-24.10

56

MEDLEMSTILBUD

Fyraftensmøde om arbejdsglæde, Odense C......................................................................................... 24.10

40

ALMENE OG DIDAKTISKE

God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere, København K..................................24.-25.10

30

MATEMATIK

Årskursus i matematik, København....................................................................................................24.-25.10

54

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne, Fredericia...................................... 25.10

35

ALMENE OG DIDAKTISKE

Pædagogisk praksis for lærerteams, online..................................................................................28.10 + 5x

23

BIOLOGI

Et hav af plastik – plastikforurening af verdenshavene, Valby....................................................... 28.10

42

ALMENE OG DIDAKTISKE

Kognitiv vejlederuddannelse, modul 1, Middelfart...................................................................... 28.-29.10

26

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter – Modul 2A, Korsør......................................... 29.-31.10

34

DANSK

Ghetto-litteratur: forsker og forfatter, Odense M............................................................................... 30.10

44

Fyraftensmøde om arbejdsglæde, Aarhus C......................................................................................... 31.10

40

MEDLEMSTILBUD
DANSK

	Den genfortryllede Andersen – et litteraturdidaktisk projekt om
H.C. Andersens eventyr, Odense C............................................................................................................. 31.10

44

ALMENE OG DIDAKTISKE

Gruppeprocesser og relationsarbejde,Brændstrup.................................................................. 31.10-1.11

28

HISTORIE

Historielærerforeningens generalforsamlingskursus, Middelfart...................................... 31.10-1.11

52

November 2019
IT I UNDERVISNINGEN

Brug it bedre i din undervisning, Odense C................................................................................................. 1.11

31

ALMENE OG DIDAKTISKE

Lær at tænke ved at tale – filosofisk dialog, Odense C......................................................................... 4.11

22

MATEMATIK

Regionalkurser i matematik 2019-20, Midtjylland, se www.lmfk.dk............................................. 5.11

53

ALMENE OG DIDAKTISKE

	Den motiverende samtale – hjælp unge med at vælge retning og holde kurs,
Middelfart............................................................................................................................................................5.-6.11

27

TYSK

Ein Seminar über Formen des kurzen Erzählens, Odense M...............................................................7.11

55

PSYKOLOGI

Generalforsamlingskursus for psykologilærere, Snoghøj, Fredericia....................................... 7.-8.11

54

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter – Modul 2B, Nyborg.......................................... 11.-13.11

34

ALMENE OG DIDAKTISKE

Professionsrettet praksisfaglighed i hf-undervisning, København V............................................12.11

19

MATEMATIK

Regionalkurser i matematik 2019-20, Sjælland se www.lmfk.dk.................................................12.11

53

ALMENE OG DIDAKTISKE

Styrk din professionelle relationskompetence, Odense SV..............................................................13.11

27

ALMENE OG DIDAKTISKE

Respons og skriftlighed, København V.......................................................................................................14.11

20

MATEMATIK

Regionalkurser i matematik 2019-20, Syddanmark, se www.lmfk.dk........................................14.11

53

PÆDAGOGIKUM

Årsmøde i pædagogikumforeningen, Svendborg.......................................................................... 14.-15.11

54

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

	Fagdidaktisk reformkursus om implementering af de nye læreplaner i
fransk, italiensk og spansk,Middelfart...............................................................................................18.-19.11

49

ALMENE OG DIDAKTISKE

Skriveprocesser med mundtlighed og formativ feedback, Nyborg...............................................21.11

22

HISTORIE

Sydafrika – Regnbuenationen?, Vordingborg...........................................................................................21.11

51

ENGELSK

Engelskfaget i en ny hverdag, Nyborg................................................................................................21.-22.11

47

VEJLEDNING

Læse- og matematikvejlederforeningens årskursus, Nyborg.................................................21.-22.11

57

IDRÆT

La Santa kursus, Lanzarote, La Santa, Lanzarote........................................................................22.-29.11

52

ALMENE OG DIDAKTISKE

MATEMATIK
BILLEDKUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

ALMENE OG DIDAKTISKE

	Hjernemotiverende undervisning – skab en klasserumskultur med fælles
opmærksomhed, Odense SV..........................................................................................................................25.11

25

Regionalkurser i matematik 2019-20, Nordjylland, se www.lmfk.dk..........................................26.11

53

	Produkt-SRP/SSO/SOP i billedkunst og design – og Julie Nords kunst og
arbejdsmetoder, Århus C,................................................................................................................................29.11

42

Kognitiv vejlederuddannelse, modul 2, Middelfart....................................................................... 27.-28.11

26

Når dragen vågner, Hasseris, Aalborg.......................................................................................................... 9.12

54

December 2019
HISTORIE, RELIGION OG SAMFUNDSFAG
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Side

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

PD i Vejledning og Supervision, København V....................................................................... se www.kp.dk

38

VEJLEDNING

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, København V............................................... se www.kp.dk

57

BIOLOGI

Et hav af plastik – plastikforurening af verdenshavene, Silkeborg.................................................. 15.1

42

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter – Modul 3A, Korsør............................................. 15.-17.1

34

ALMENE OG DIDAKTISKE

Arbejdsformer til differentieret undervisning, Odense C.................................................................... 16.1

21

ALMENE OG DIDAKTISKE

Faglig læsning af digitale tekster, København V...................................................................................... 21.1

20

ALMENE OG DIDAKTISKE

Ro på dig selv i udfordrende situationer, København V......................................................................... 29.1

19

DANSK

Nye fagdidaktiske vinkler, Kolding......................................................................................................... 22.-23.1

45

HISTORIE

Arbejdsformer og redskaber i historiefaget, Aarhus C......................................................................... 23.1

51

ALMENE OG DIDAKTISKE

God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere, København K.................................... 23.-24.1

30

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Arbejdsmiljøseminar 2020, Nyborg...................................................................................................... 23.-24.1

35

FILOSOFI, HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

Ulighed og sammenhængskraft, Odense................................................................................................... 28.1

55

ALMENE OG DIDAKTISKE

Kognitiv vejlederuddannelse, modul 3, Middelfart......................................................................... 28.-29.1

26

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter – Modul 3B, Nyborg........................................... 29.-31.1

34

ALMENE OG DIDAKTISKE

Motiverende mål – motiverende læring, København K......................................................................... 31.1

30

VEJLEDNING

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, København V.................... se www.kp.dk

56

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i Læreprocesser, Aalborg......................................................................................................................1.2

36

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign, Aalborg.......................................................................1.2

37

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i organisatorisk Coaching og Læring, Aalborg og København..............................................1.2

37

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

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

38

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene, Aalborg........................................... 25.2

49

ALMENE OG DIDAKTISKE

Den gode elevsamtale, Fredericia...........................................................................................................26.-27.2

29

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene, Odense.............................................27.2

49

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene, Aarhus................................................2.3

49

ALMENE OG DIDAKTISKE

Kognitiv vejlederuddannelse, modul 4, Middelfart.............................................................................. 2.-3.3

26

FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene, København....................................... 4.3

49

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart..................................................................... 10.-12.3

34

ALMENE OG DIDAKTISKE

Styrk den faglige mundtlighed, Fredericia................................................................................................. 16.3

23

MEDLEMSTILBUD

Seminar for nye lærere, København V...........................................................................................................17.3

40

ALMENE OG DIDAKTISKE

Motiverende mål – motiverende læring, København K.........................................................................23.3

30

MEDLEMSTILBUD

Nonverbal kommunikation og udvikling af personlig stil, Odense C...............................................30.3

39

Rejsekursus Berlin, Berlin......................................................................................................................... 15.-18.4

47

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart.................................................................. 29.9-2.10

34

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Master i gymnasiepædagogik (MIG/Didaktik), se www.sdu.dk/mig.........................................................

31

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

MiniMaster i Didaktisk Udviklingsledelse, se www.sdu.dk/du....................................................................

31

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

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

34

Januar 2020

Februar 2020

Marts 2020

April 2020
DRAMA

September 2020
ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Dato ikke fastlagt

DANSK

DANSK

	Skolebaserede kurser til dansk på alle gymnasieuddannelserne,
hele landet...........................................................................................................................feb.,marts, april 2020

46

Regionale kurser, hele landet.............................................................................................se www.dansklf.dk

46
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SKOLEBASEREDE KURSER
GL-E’S SKOLEBASEREDE KURSER

Kollegial supervision
Kursusudbyder

Tegning som redskab i undervisningen
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Kursets formål er, at du bliver mere sikker, når du skitserer noget
på tavlen og formidler viden visuelt. Du lærer at illustrere noget
hurtigt med et par streger og at tegne figurer til at skabe relation
til eleverne. Du kan bl.a. undgå PowerPoints eller gøre dem mere
personlige. En sideeffekt er, at du åbner for kreativiteten i dig
selv.

Indhold
Lær at tale til øjnene og at bruge tegning som visuelt sprog. Kurset handler om tegning som kommunikation og formidling, ikke
som kunstform. På kurset arbejder vi med:
▪▪ opvarmningsøvelser og træning af hånd-øje-koordination
▪▪ grundlæggende tegneteknikker
▪▪ simple ansigter med forskellige emotioner
▪▪ forskellige måder at tegne hurtige figurer – firkantsmand,
stjernemand og flere
▪▪ elementer til at strukturere tekst og afbilde processer –
skilte, pile, skrift etc.
▪▪ opbygge et bibliotek af visuelle symboler og genstande
▪▪ tips til digitalisering af tegninger
Med til kurset hører tilbud om 1 times live online opfølgning via
videokonference med uddybning efter behov og hjælp med udfordringer. Du kan efter kurset tilmelde dig en lukket facebookgruppe med mulighed for feedback på dine tegninger.

Arbejdsform
Intensiv workshop med mange praktiske tegneøvelser. Tilrettelægges typisk som heldagskursus, men ½-dagstilrettelæggelse
er også mulig efter aftale. Skolen sørger for tegnematerialer
(blyant, papir og tuscher til streger og skygger). Medbring evt.
smartphone og/eller tablet til digitalisering. Ved heldagskursus
er der 5 timers intensiv undervisning og derefter 1 times tid til at
øve.
MÅLGRUPPE Undervisere i alle fag, som bruger tavle, whiteboard
og/eller selv udvikler deres undervisningsmateriale.
UNDERVISER Ingrid Lill, illustrator og diplomuddannet designer i
visuel kommunikation.

GL-E

Formål
Kurset giver inspiration og redskaber til skolens, teamets eller
gruppens forberedelse af og arbejde med kollegial supervision.
Efter kurset vil der ligge selvstændige opgaver med at organisere og rammesætte kollegial supervision på skolen.

Indhold
Kollegial supervision er en arbejdsform, der inspirerer gensidigt,
skaber fælles refleksion om undervisningen og styrker relationer
mellem lærerne.
Kollegial supervision er baseret på et forpligtende sam
arbejde mellem lærere, og omdrejningspunktet for supervisionen
er lærernes selvvalgte temaer i relation til undervisningen.
Supervisionsarbejdet foregår i en systematisk proces, hvor
I bearbejder undervisningen i en gensidig og forpligtende dialog
og refleksion. Processen bringer en af lærernes centrale faglige kompetencer i fokus, nemlig kompetencen til i situationen
at beslutte den næste undervisningshandling. Dermed styrker
dialogen jeres faglige beslutningskompetence og jeres fælles
refleksion over praksis.
På kurset arbejder vi med det metodiske og teoretiske grundlag i kollegial supervision og med konkrete redskaber til bl.a.
aktiv lytning og til at deltage i anerkendende dialog.

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg, fælles dialog og samtaleøvelser
i mindre grupper. Kurset kan tilrettelægges som et ½-dags kursus, eller varigheden kan tilpasses jeres behov. Længden af de
enkelte dele vil blive tilpasset den aftalte tidsramme.
MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser,
gerne faggrupper og/eller skoler. Oplys fagkombination, evt.
gruppe og skole ved tilmeldingen.
UNDERVISER Konsulent, ph.d. Lene Tortzen Bager, konsulent i
tortzen-bager.dk

Fra karakterkonflikter til
karaktersamtaler
Kursusudbyder
Generator i samarbejde med GL-E

Formål
Kurset giver dig redskaber til at håndtere og forebygge konflikter
med elever, fx ved karaktersamtaler med utilfredse elever.

Indhold
Som gymnasielærer træder man nu og da uundgåeligt ind i
spændingsfelter med elever, fx når en elev er utilfreds med
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en karakter, eller når man skal overbringe en advarsel pga. for
højt fravær. De fleste oplever sådanne spændingsfelter som
ubehagelige, men hvis du lærer, hvordan du agerer mest hensigtsmæssigt, kan du i mange situationer forebygge, at konflikten optrappes og dermed også mindske det ubehag, disse spændingsfelter vækker.
Kurset giver dig praksisnær viden om, hvordan konflikter
udvikler sig, redskaber til at nedtrappe spændingsfeltet og forebygge og håndtere konflikter med elever samt mulighed for at se
på din egen rolle i konfliktfyldte situationer.

MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser og
forfattere til digitale læremidler.
UNDERVISER Lektor, ph.d. Natalia Auer, Vestegnen HF & VUC.

Arbejdsform

Formål

Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning og
praktiske øvelser.

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 antiautoritære elever,
elever med en anden kulturel baggrund samt elever fra skolefremmede miljøer i praksis kan integreres i en fælles adfærdsog samværskultur.

Gymnasiale lærere.
Malene Klindt Bohni, cand.psych.,
privatpraktiserende psykolog.
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

Faglig læsning af digitale tekster
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at støtte
elevernes faglige læsning af digitale tekster ved at anvende og
vælge hensigtsmæssige læsestrategier og -redskaber.

Indhold
Eleverne møder flere og flere faglige tekster på skærm, men de
får ofte ikke redskaber til at optimere læseprocessen i det digitale medie.
Typisk antager vi, at vores elever er godt klædt på til at
anvende digitale løsninger, fordi de er født ind i den digitale
verden. Men forskning viser, at det ikke er tilfældet. Fx har de
erfaringer, elever har med deres mobiler, ikke forberedt dem til
de store krav, som det stiller at læse digitale tekster på en effektiv måde. Elever skal kunne styre de digitale værktøjer samt
anvende gode læsestrategier. Aktiv læsning er lige så vigtig, når
man læser digitale tekster, som når man læser tekster på papir.
På kurset får du viden om nyere forskning om digital læsning.
Er digital eller analog læsning bedst til læring? Skal vores elever
læse på print eller på skærm? På kurset vil der blive præsenteret forskningsresultater og konklusioner, og vi kobler forskning til
praksis. Du præsenteres samtidig for:
▪▪ redskaber til støtte for elevernes faglige læsning med digitale
tekster
▪▪ teknologiske redskaber til elevernes udnyttelse af digitale
midlers potentialer
▪▪ redskaber til støtte når du fremstiller digitale tekstmaterialer,
om det er en ibog, et Word-dokument eller pdf, som du stiller
til rådighed for eleverne.

Arbejdsform
Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg, kollegial erfaringsudveksling og arbejde med egne digitale faglige tekster.
Medbring din bærbare computer. Varighed typisk 3½ time, fx
eftermiddag kl. 12-15.30.

Håndtering af konflikter i og
udenfor klasserummet
Kursusudbyder
Center for konfliktforebyggelse i samarbejde med GL-E

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.
UNDERVISER Jon Valdemar Andersen, Cand. Scient. Pol, MBA,
direktør og konsulent i Center for Konfliktforebyggelse samt
konfliktmægler og vagt.

Kognitive vanskeligheder hos
sårbare unge
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Formålet med kurset er at give en introduktion til kognitive vanskeligheder, dvs. vanskeligheder med overblik, struktur, initiering,
fokus og hukommelse hos sårbare unge samt praksiseksempler
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på, hvordan man som skole kan støtte eleverne. Kognitive vanskeligheder overses ofte i skolemæssig sammenhæng, men har
store konsekvenser for elevernes studiehverdag.

Indhold

▪▪ indsigt i motivationsteori samt redskaber til at motivere sig
selv og andre – også i en travl hverdag
▪▪ sparring og konkrete forslag til bedre samarbejde i jeres
konkrete kontekst

På kurset vil deltagerne blive introduceret til kognitive vanskeligheder, screening heraf og hvilken betydning disse har i en uddannelsesmæssig kontekst. Dernæst vil deltagerne blive præsenteret for den række af forsøgsforløb, som oplægsholderne gennem
en årrække har lavet for elever med kognitive vanskeligheder.
Idéen med forsøgsforløbene var at udvikle et tilbud til elever,
der oplever kognitive vanskeligheder, som vil gøre dem i stand
til bedre at honorere kravene til deres uddannelse og dermed
give mindre frafald, bedre selvtillid og selvværd og mindre risiko
for psykisk sygdom/ny psykisk sygdom. Forsøgsforløbene blev
tilrettelagt som holdundervisning og som en kontekstualiseret
studiestøttende indsats, hvor lærere, studievejledere, læsevej
ledere og ledere samarbejdede om at støtte eleven i at fastholde
og færdiggøre gymnasieuddannelsen.

Arbejdsform

Arbejdsform

Innovation i undervisningen med
udgangspunkt i gymnasiereformen

Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser,
hvor deltagerne arbejder med autentiske eksempler og egen
praksis.

Arbejdsformen er en blanding af oplæg, sparring og øvelser
med vægt på den praktiske træning af redskaber i grupper. Det
forventes, at deltagerne engagerer sig aktivt i at tilpasse og
integrere værktøjerne i deres egen hverdag. Kursets indhold og
længde tilpasses. Det kan fx tilrettelægges som ½ dag, en dag
eller over to dage, afhængig af jeres behov.
MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser,
uanset stilling eller fag.
UNDERVISER Kurset afholdes skolebaseret af en konsulent fra
Incento A/S, et konsulenthus specialiseret i sociale processer i
organisationer.

Kursusudbyder
Fonden for Entreprenørskab

Lærere, læsevejledere, studievejledere, SPS-lærere,
mentorer, psykologer og ledere på alle gymnasiale uddannelser
UNDERVISER Specialpsykolog i psykiatrien og ekspert i kognitive
vanskeligheder Louise Meldgaard Bruun, og lektor, læse-skrive
vejleder og SPS-koordinator Mikkel Gade, Aalborg Katedralskole.
MÅLGRUPPE

Samarbejde med fokus på
styrker og kommunikation
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Incento

Formål
Kurset giver jer viden om værktøjer til og praktisk træning i en
styrkebaseret tilgang til samarbejde. Gennem større forståelse
for egne og andres styrker kan I opnå en bedre kommunikation
og få større udbytte af samarbejdet på skolen, uanset om det
er i teamet, faggruppen, lærerkollegiet eller i samarbejdet med
eleverne.

Indhold
På kurset får I konkrete værktøjer til at identificere faglige og
personlige styrker hos jer selv og kollegerne. Og I får kommunikative redskaber til at skabe dialog og til at bringe styrkerne i spil
i det daglige til gavn for både kolleger og elever.
Samarbejde kan give arbejdsglæde og fremme det gode
arbejde. Men det kan også sluge både tid og energi. Med fokus på
egne og andres styrker kan I opnå et produktivt samarbejde om
at løfte den daglige opgavevaretagelse og de fælles resultater.
Kurset giver bl.a.:
▪▪ et nyt perspektiv på samarbejde
▪▪ en introduktion til positiv psykologi og anerkendende
udforskning som grundlag for mere værdiskabende
samarbejde
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Formål
I får viden om innovation som begreb og værktøjer til at arbejde
med innovation på en fagligt relevant måde, der lever op til
gymnasiereformen.

Indhold
Kurset er til undervisere, der gerne vil arbejde med innovation
i den daglige undervisning, men som har brug for erfaringer
med inddragelse af innovation. Derfor har kurset fokus på enkle
didaktiske greb, der kan integreres i din undervisning.
Kurset tager udgangspunkt i oplæg om de politiske intentioner for innovation i gymnasiet, og hvordan innovation er indskrevet i læreplanerne. Det skal være med til at sikre, at I har
en tilgang til arbejdet med innovation, der lever op til gymnasie
reformen. Derfra er kurset fokuseret på gruppearbejde, hvor den
enkelte underviser eller faggruppe får udviklet forløbsbeskrivelser og lektionsplaner.

Arbejdsform
Underviseroplæg, gruppearbejde og løbende fælles refleksion og
diskussion.
Det er en fordel at have udvalgt faglige forløb, hvor man
gerne vil arbejde med innovation, men det er ikke et krav.
Medbring gerne pc til kurset.
MÅLGRUPPE Forløbseksemplerne er primært rettet mod stx og hf,
men kurset kan bookes af alle gymnasiale uddannelser. Kurset
vil foregå på jeres egen institution medmindre andet aftales.
Kurset kan arrangeres for en faggruppe, en større gruppe
undervisere eller et helt gymnasium. Kurset tilpasses deltager
gruppen. Kurset er gratis, men kræver minimum 15 deltagere.
UNDERVISER Andreas Kambskard, uddannelseskonsulent i
Fonden for Entreprenørskab, kontakt tlf. 3176 2851 eller via mail
andreas@ffe-ye.dk

10 komponenter til din undervisning
Kursusudbyder
GL-E

Formål
At blive en bedre og gladere underviser med enkle værktøjer

Indhold
Arbejdet med at blive en bedre underviser stopper aldrig. Heldigvis. Dette kursus giver dig redskaber til din undervisning, og
du får bud på værktøjer, som sparer dig for tidsslugende arbejde.
Det handler bl.a. om at strukturere din undervisning med ritualer
og rutiner, at lave en overordnet plan med forløb og overskrifter og at undgå for mange detaljer. Aktiv brug af spørgeteknik
er også central: Stil kun ét spørgsmål ad gangen efterfulgt af
pause, stil spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer og
stil både åbne, lukkede og autentiske spørgsmål.
I tider med konstante krav om effektiviseringer er det nødvendigt, at du som underviser undgår overforberedelse, tænker
timen som et ’cykelløb’ med en prolog og epilog, får eleverne til
at deltage aktivt, bliver bedre til at bruge dine kolleger og husker
at holde fri.
Jeg præsenterer undervisningens 10 komponenter til før,
under og efter undervisningen. Kurset vil sætte fokus på konkrete redskaber til at blive en bedre underviser. Programmet er:
1. en kort præsentation af mit bud på undervisningens
10 komponenter.
2. workshops, hvor deltagerne diskuterer og praktiserer nogle af
de 10 komponenter.
3. fokuseret plenum: hvad vil jeg gøre mandag morgen?

Arbejdsform
Undervisningsformen veksler mellem oplæg, workshop-diskussioner, benspænd og fokuseret plenum. Kurset afholdes på egen
skole som ½- eller heldagskursus.
Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Blogger på Lektionen.dk, tilsynsførende og
underviser på KVUC Jeppe Wolff Ejlskov.
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

Formel debat i undervisningen

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 samtidig en effektiv teambuildingøvelse, hvor eleverne virkelig
skal arbejde sammen og hjælpe hinanden undervejs.
Det er en aktiverende arbejdsform, der også er god eksamens
træning, 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

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
Undervisningsministeriet og indehaver af Do Debate!

Brug stemmen bedre
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Kurset præsenterer deltagerne for redskaber til at bruge stemmen optimalt.
Målet er, at deltagerne kan tilegne sig en sund måde at bruge
stemmen på, som giver en tydelig, klar og god kommunikation i
klasserummet.

Kursusudbyder

Indhold

GL-E i samarbejde med Do Debate!

Med udgangspunkt i mindre teoretiske oplæg og øvelser får deltagerne tilbudt en mulighed for at reflektere over og undersøge
den måde, man bruger sin stemme på.
Der vil være stemmetekniske øvelser, og vi vil arbejde med,
hvordan kroppens holdning og spændinger påvirker brugen af
stemmen.
Underviseren vil sætte fokus på, hvordan den gode brug af
stemmen bliver en del af den enkelte lærers undervisningspraksis. Der bliver efterfølgende udsendt en oversigt over de øvelser,
der har været brugt på kurset, så deltagerne kan arbejde videre
med det gode stemmebrug i hverdagen.

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.

Indhold
Formel debat er sport for hjernen og både udfordrende og sjovt
at bruge i undervisningen. Den adskiller sig fra almindelig klasserumsdiskussion ved at være højt struktureret, fx med brug af
forskellige regler og klart definerede taleroller og taletid.

Arbejdsform
Oplæg, gruppearbejde, arbejde i par og masser af øvelser. Kom i
flade sko og tøj, der giver mulighed for bevægelse.
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MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser
som har behov for bedre stemmebrug. Kurset retter sig både
mod lærere med stemmeproblemer som hæshed og træthed
i stemmen og lærere, som ønsker redskaber til at kunne bruge
stemmen bedre. Max antal deltagere er 30, men der vil være
større mulighed for individuel feedback med færre deltagere.
Oplys gerne fagkombination ved tilmeldingen, da forskellige
faggrupper har forskellige stemmemæssige udfordringer.
UNDERVISER Annemarie Krarup er musiklærer og
stemmekonsulent, lektor på Frederiksberg HF med hovedfag i
musik og speciale i stemmeføring. Med bifag i idræt og sidefag i
psykologi har hun suppleret sin omfattende viden om stemmen
med en kropslig-bevægelsesmæssig og psykologisk vinkel.

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 videndeling.

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.
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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 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
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 arbejdsformerne. Årsagen hertil er, at du får erfaringer,
som gør det nemmere at forklare og omsætte arbejdsformerne
til din undervisning.
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
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.

Respons og skriftlighed i
sproglige og humanistiske fag

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. Varighed typisk
3½ time, fx eftermiddag kl. 12-15.30.
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.

Flere skolebaserede kurser fra GL-E
Design thinking – lær at anvende brugerdrevet
innovation
Kurset introducerer til Design Thinking, 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.

Eksamens- og præstationsangst
Du får viden om præstations- og eksamensangst og metoder og
redskaber, som du kan bruge til at støtte eleverne – både individuelt og gruppevis. Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle
de metoder og redskaber, der introduceres.

Respons og rettestrategi i matematik og science
Du får ideer til valg af fokus for både skriveordrer og rettelser
af elevernes skriftlige produkter. Fokuserede og velovervejede
skriveordrer og rettelser bevirker, at tidsforbruget for både
lærere og elever hænger bedre sammen med elevernes intenderede kompetenceudvikling.

Kursusudbyder
GL-E

Indhold
I en tid med foranderlige sprognormer, fordybelsestid og
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 for
dybelsestiden 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.
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SKOLEBASEREDE KURSER FRA
KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Flipped learning og anvendt teknologi i
gymnasieskolen
Kursusudbyder
Københavns Professionshøjskole

Formål
Gennem anvendelsen af simpel it-teknologi skal deltagerne klædes på til og arbejde med at gennemføre hele undervisningsforløb baseret på flipped learning.

Indhold
På kurset lærer du at bruge flipped learning som almendidaktisk
metode. Et konkret mål for kurset er, at deltagerne forbereder
et eller flere undervisningsforløb baseret på flipped learning og
anvendt teknologi. Disse afprøves med elever i perioden mellem
kursets første og anden dag, hvor der samles op på oplevede
erfaringer og udfordringer.

Arbejdsform
Kurset er bygget op som et mastery based kursus, hvilket betyder, at hver kursist differentieret går videre i sit læringsforløb,
når denne er klar hertil, og at dennes læring stilladseres gennem
onlinebaserede elementer og individuel vejledning. Der vil være
fælles igangsættelse, opsamlinger, videndeling og diskussioner.
Kurset tilrettelægges typisk over to dage med tid imellem. Hertil
kan der efter aftale vælges en implementeringsdag.
Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser
Kontakt Kristian Kildemoes Foss,
tlf. 2683 6770 eller KRFO@kp.dk
MÅLGRUPPE

TILMELDING OG PRIS

Læsning af digitale tekster
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler,
Københavns Professionshøjskole

Formål
Kurset giver inspiration og konkrete ideer til, hvordan eleverne
kan udvikle relevante faglige læsestrategier til digitale læremidler, så deres forståelse og motivation til at læse forbedres.

Indhold
Elever skal kunne læse på skærm: De går til eksamen på netprøver.dk, læser e- og i-bøger, tekster på forskellige portaler,
pdf-filer og hjemmesider. Digital læsning er ikke til at komme
udenom, men det er svært for de fleste elever. Flere under
søgelser viser, at en stor del af eleverne har svært ved at huske
og forstå, hvad de læser, når de læser digitale tekster. De har
også svært ved at navigere i dem, og de mister let overblikket.
Andre undersøgelser viser, at digital læsning kan være godt, specielt for svage læsere, samt at det kan virke motiverende at læse
tekster, der er lavet til digitale medier. Uanset hvordan der læses,
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er det vigtigt at have nogle gode læsestrategier og notatteknikker. Det er vigtigt, at metoderne er trænet meget og grundigt
inden skriftlig eksamen, hvor eleverne skal kunne læse, forstå og
genfinde vigtige passager i eksamenssættet på netprøver.dk.
På kurset trænes konkrete værktøjer til, hvordan eleverne
kan hjælpes til at læse på skærm på en hensigtsmæssig måde
ved forskellige typer af digitale læremidler.
MÅLGRUPPE Undervisere der vil vide mere om digital læsning,
værktøjer til annotering samt digitale læsestrategier.
TID, STED OG PRIS Skolebaseret kursus. Aftal nærmere med en
af gymnasiekonsulenterne: Hanne Heimbürger, hh@kp.dk eller
Anne Boie Johannesson, aboj@kp.dk.

Virtuelt kursus i virtuel undervisning
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler,
Københavns Professionshøjskole

Formål
Målet for kurset er at gøre lærere i stand til at planlægge og
gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Indhold
Virtuel undervisning bliver stadig mere udbredt, men det er ikke
altid, at de faglige, didaktiske og tidsmæssige gevinster for alvor
indfries, hverken for lærerne eller eleverne. Derfor tilbyder vi nu
et virtuelt kursus – i virtuel undervisning.
Meget e-læring/virtuel undervisning gennemføres stadig envejs
fra lærer til elev, og det kan være svært at bygge overskuelige,
motiverende og aktiverende elementer ind i virtuel undervisning.
På dette virtuelle kursus i virtuel undervisning prøves virtuel
undervisning på egen krop. På den måde opnås viden om centrale aspekter i effektiv virtuel undervisning, bl.a. teknologi og
teknologiske muligheder, produktionsorienteret undervisning,
gruppearbejde og formative evalueringsprocesser.
Formatet er en vekselvirkning mellem videokonference med
korte oplæg, videoer, opgaver og workshop.
MÅLGRUPPE Undervisere og ledere, der vil vide mere om virtuel
undervisning og it-didaktisk design.
TID, STED OG PRIS Aftal nærmere med en af gymnasie
konsulenterne: Anne Boie Johannesson, aboj@kp.dk. og
Lars Due Arnov, lada@kp.dk

Digital dannelse – hvorfor og hvordan?
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler,
Københavns Professionshøjskole

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

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 eleverne kan anvende
programmer og samarbejdsværktøjer, samt at de får erfaring
med faglig produktion til nettet. Det er også vigtigt, at de udvikler evne til at sætte sig ind i nye programmer og medier.
På det refleksive plan skal eleverne kunne imødegå distrak
tionsproblemer og overafhængighed af it. De skal 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 kan arbejdes med i forskellige
fag. Der arbejdes hands on med en del af de digitale kompetencer.
MÅLGRUPPE Undervisere og ledere, der vil arbejde konkret og
systematisk med at udvikle digital dannelse hos eleverne, eller
som vil have inspiration til, hvordan der kan arbejdes med digitale
kompetencer i forskellige fag.
TID, STED OG PRIS Skolebaseret kursus. Aftal nærmere med en af
gymnasiekonsulenterne: Anne Boie Johannesson, aboj@kp.dk,
Lars Due Arnov, lada@kp.dk eller Hanne Heimbürger, hh@kp.dk

Sæt læreren fri
– effektiv og kreativ brug af it
Kursusudbyder
Center for Undervisningsmidler,
Københavns Professionshøjskole.

Formål
Målet med kurset er, at læreren bliver i stand til at bruge it effektivt og kreativt i større eller mindre dele af sin undervisning.

Indhold

Tid er blevet en mangelvare for mange lærere. Gennem velstrukturerede forløb, hvor eleverne selv laver produkter med it,
får eleverne medejerskab til deres læring og styrker deres samarbejds- og produktionskompetencer.
Kursus giver en teoretisk og praktisk indføring i produktionsorienteret tilgang til undervisning, multimodalitet og arbejde
med det 21. århundredes kompetencer. Relevante programmer,
tjenester og eksempler på elevproduktioner gennemgås. Der
sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der bruges i arbejdet med produktioner og kvalificeringen af kompetencer. Endelig
drøftes ændrede lærerroller og konceptets potentialer herunder,
hvordan konceptet kan spare tid og kræfter. Formatet er en
vekselvirkning mellem oplæg, hands on og workshop.
MÅLGRUPPE Undervisere, der vil have eleverne engageret mere
i undervisningen, og som vil lade eleverne tage mere fagligt og
processuelt ansvar. Måske også relevant for den tidspressede
lærer, der gerne vil bruge it mere.
TID, STED OG PRIS Aftal nærmere med gymnasiekonsulent
Lars Due Arnov, lada@kp.dk

Flere skolebaserede kurser fra
Københavns Professionshøjskole
It i undervisningen
▪▪ It og 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.
▪▪ Future Classroom Labs i gymnasiet: Kom på besøg i Future
Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole. Få et
bud på, hvordan fremtidens uddannelsesmiljø og didaktik
kan designes, og hvordan forskellige teknologier fremmer
læreprocesser, kreativitet og innovation.
▪▪ Samskrivning og gruppearbejde: Kurset giver ideer og
inspiration til, hvordan der kan arbejdes med opgaveskrivning
i grupper med formativ evaluering og peerfeedback undervejs
samt med, hvordan man kan få gruppearbejde til at fungere
hensigtsmæssigt.
▪▪ Virtuel undervisning/e-læring; På kurset fokuseres der på,
hvordan virtuel undervisning/e-læring kan tilrettelægges, så
eleverne aktiveres, og deres motivation øges.
▪▪ Mit CFU – din læremiddelportal: Et mini-kursus med tips og
tricks til at søge målrettet efter analoge såvel som digitale
læremidler lige fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere,
mountainbikes og 3D-printere.

Almene og didaktiske kurser
▪▪ 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.
▪▪ Karrierelæring: Kurset giver inspiration og konkrete ideer
til, hvordan der kan arbejdes med karrierelæring, både i de
enkelte fag og på tværs af fag.
▪▪ Formativ evaluering og peerfeedback: Du får ideer og metoder
til at arbejde med feedback og feedforward på en måde, der
motiverer eleverne og hjælper dem til at blive bedre, uden at
du selv får mere arbejde.
▪▪ Fællesfaglige forløb og studieretningsprojektet på stx: Kurset
giver inspiration til, hvordan der kan arbejdes med fællesfaglige
forløb op til studieretningsprojektet efter den nye læreplan.
▪▪ Skriftlig eksamen i dansk på stx eller på htx: Kurset giver
inspiration til, hvordan der kan arbejdes med linksamlinger,
så eleverne kan finde rundt i undervisningsmaterialer uden
at færdes ulovligt på nettet. Der arbejdes også med de nye
skriftlige eksamensgenrer.
▪▪ Studiekompetencer i forandring: Få inspiration til, hvordan
du kan arbejde med relevante studiestrategier i dine fag og
dermed hjælpe eleverne til at få det fulde faglige udbytte af
gymnasietiden.
▪▪ Studieområdet og SOP på htx: Kurset giver inspiration og
ideer til, hvordan der kan arbejdes med studieområdet 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. Læs
mere om kurserne på ucc.dk/cfu/gymnasium, eller kontakt en
af gymnasiekonsulenterne: Lars Due Arnov, lada@kp.dk, Hanne
Heimbürger, hh@kp.dk og Anne Boie Johannesson, aboj@kp.dk
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IKV’S SKOLEBASEREDE KURSER

Lær at tænke ved at tale
– filosofisk dialog som radikalt undervisningsværktøj til
en ny mundtlighed
Øget fokus på mundtlighed og behov for elevaktivering, selvstændig tænkning, bedre argumentation og refleksion kalder på
en filosofisk undervisningsform. 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. Undervisningsformen er meget engagerende og inddragende og har sine styrker i forbindelse med
dialoger om litteratur, religion, samfundsspørgsmål, vanskelige
diskussioner om fx etik og politiske værdier og kan bruges til at
udvikle undervisning, der er inkluderende i forhold til minoritetselever. Kurset giver en introduktion til feltets teknikker og potentiale og ideer til, hvordan man efterfølgende kan arbejde videre
på egen hånd. 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
Filosofiske samtalesessioner kan afholdes på flere måder. Dette
kursus bruger den model, som er udviklet af det britiske Philosophy Foundation – se mere på www.philosophy-foundation.org og
www.filosofiiskolen.dk.
Kursets arbejdsformer vil bestå af en blanding af oplæg,
diskussion og øvelser. Der udleveres materiale på dagen, og der
kræves ingen særlig forberedelse. Format: ½ dag.

Styrk den faglige mundtlighed
Det er ofte en stor udfordring for lærere at få elever til at indgå
i en faglig dialog. Hvordan kan man som underviser i den daglige
undervisning give tid og rum for elevernes deltagelse i autentiske faglige dialoger? Og hvordan kan eleverne derigennem opnå
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erfaringer, som de kan trække på senere hen – også i forbindelse
med eksamen? Centrale elementer på kurset udgøres af:
▪▪ kategorisering af forskellige former for mundtlighed
(præsentation, IRE-strukturen og lærernes faglige sti,
undersøgende dialog mv.)
▪▪ dialogformer og mundtlighed i forskellige læringsrum
(jævnfør Steen Becks læringscirkel)
▪▪ udfordringer ved lærerrollen i forskellige former for
mundtlighed
▪▪ faglig argumentation
Der vil være særligt fokus på undersøgende dialoger – her
under inspiration til og afprøvning af forskellige didaktiseringer
af undersøgende dialoger i forskellige læringsrum, lærerrollen
i undersøgende dialoger, integration af skriftlighed og mundtlighed og muligheder med kollaborativ skrivning. Se desuden
kursusbeskrivelsen under Almene og didaktiske kurser her i
kataloget og på IKV’s hjemmeside.

Skriveprocesser med mundtlighed og
formativ feedback
I forbindelse med skriveprocesser i undervisningen og i det flerfaglige forløb fra 1. til 3.g er det vigtigt, at der er en klar progression, og at man bygger videre på det, eleven har lært i tidligere
opgaver. Progression, formativ feedback og koblingen mellem
skriftlighed og mundtlighed er centrale elementer i den faglige
undervisning og i det flerfaglige forløb, skolen og de enkelte
undervisere planlægger. Der ligger en udfordring i, at eleven
skal til en mundtlig prøve efter at have afleveret den skriftlige
opgave. Denne kobling skal tænkes med i den daglige undervisning over i det samlede forløb.
Derfor er det oplagt at holde et skolebaseret kursus med
fokus på, hvordan I som skole varetager denne opgave, og hvor I
får inspiration til udvikling af og arbejde med progressionen fra
grundforløbet til den afsluttende eksamen. Centrale elementer
på kurset udgøres af:
▪▪ didaktisering af elevernes samarbejde om opgaveskrivning
▪▪ kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
▪▪ processkrivning og formativ feedback
▪▪ den indbyrdes progression mellem opgaver
▪▪ samarbejde mellem fagene om skrivekompetencer

Underviserne har stor erfaring med didaktisering af elevers
samskrivning, formativ feedback og Fredericia Gymnasiums
Metroer, og de 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. Det lyder
enkelt, men når evaluering og feedback skal udfoldes i praksis,
rejser der sig en række spørgsmål: Er alle former for feedback
lige virkningsfulde? Udfoldes feedback uafhængigt af fag? Hvordan får læreren information om elevernes læring?
På kurset præsenteres og nuanceres væsentlige forskningsresultater og deres mulige didaktiske implikationer. Kurset
behandler forskellige evaluerings- og feedbackprocesser og
organiseringsformer, som forekommer i undervisningen:
▪▪ evaluering og feedback fra lærer til elev/elever
▪▪ peerfeedback mellem elever
▪▪ elevens selvevaluering
▪▪ forskellen på at give feedback på skriftlige produkter og andre
artefakter over for at give feedback på flygtige præstationer,
fx mundtlige præsentationer og oplæg eller praktisk
performance
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. Kurset tilbydes
som oplæg eller workshop i form af halve eller hele kursusdage,
og fokus aftales på forhånd med oplægsholder. Underviser er
Vibeke Christensen, adjunkt, ph.d. ved IKV – Syddansk Universitet.

Udvikling af undervisning
Behovet for at udvikle undervisning er centralt for både nye og
erfarne lærere. Det gælder både den undervisning, man har gennemført tidligere, men også forløb som kolleger har udarbejdet,
og som du gerne selv vil udvikle videre. Ligeledes kan der være
et ønske om, at lærere arbejder med skolens indsatsområder
i en konkret undervisningspraksis. Kurset sigter på, at lærerne
udvikler undervisningen ved at undersøge, eksperimentere med
og skabe andre rutiner, individuelt og sammen med teamet eller
andre kolleger. Kurset sætter fokus på, hvordan en undersøgende systematisk tilgang (som i pædagogikumuddannelsen
kaldes aktionslæring) kan anvendes i forbindelse med Reform17,
bl.a. i form af konkrete eksempler og dilemmaer.
Inden kurset kan I som skole, team og/eller som lærer med
fordel overveje, hvilke dilemmaer I oplever i forhold til undervisningen, som I ønsker at arbejde videre med. Fx:
▪▪ at inddrage dialog med eleverne i forhold til 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 alment dannende perspektiv
▪▪ at anvende elevsamtaler for at styrke elevernes læring og
trivsel
Det skolebaserede kursus kan med fordel arrangeres i form af
en indledende halv kursusdag, hvor metoden præsenteres, og I
arbejder med at rammesætte det konkrete projekt. I de efter
følgende måneder, hvor I arbejder med de konkrete projekter, tilbydes individuel konsulentbistand (omfanget aftales, fx 8 timer).
På den afsluttende halve kursusdag præsenterer skolens lærere
deres projekter, og I aftaler, enten i studieretningen eller på den
enkelte årgang, hvorledes I udnytter erfaringerne og konkret
arbejder videre med forslag og anbefalinger.

Brug it bedre i din undervisning
Det kan være både inspirerende og arbejdsbesparende at
anvende it og e-resurser i undervisningen og i læringsprocesserne. Kurset lægger vægt på den praktiske anvendelse og på,
hvordan man fremadrettet selv kan arbejde videre med it. 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. Lær at gøre nye ting med kendte programmer: PowerPoint, Google Drev, modeller, elektroniske kompendier, screencast og simple programmer med mange muligheder:
▪▪ Lær, hvordan du laver powerpoints dynamiske, så den lineære
struktur brydes. Hvordan man nemt laver en interaktiv
PowerPoint, som eleverne selv arbejder med. Hvordan du
bruger slidemaster til at lave et mere personligt design til de
enkelte hold. Og få fif til at gøre arbejdet med powerpoints
nemmere og hurtigere.
▪▪ Lær, hvordan Google Drev kan bruges til differentieret
skriftligt arbejde. Lær, hvordan Google Slides kan anvendes
til at gøre elevpræsentationer nemmere at arbejde med – for
dig og eleverne. Lær at lave et Google Site (hjemmeside), og
hvordan eleverne kan bruge hjemmesider i det faglige arbejde.
▪▪ Lær, hvordan du kan bruge fx screencast til mundtlig
feedback på skriftlige afleveringer. Hvordan du nemt laver
flipped classroompræsentationer til eleverne. Hvordan
screencast kan bruges til elevproduktioner; fx en mundtlig
aflevering.
Kurset har karakter af workshop. Medbring derfor undervisningsmateriale, som du skal bruge umiddelbart efter kurset. Kurset
kan med fordel planlægges for team eller faggrupper.

Andre temaer
IKV – Syddansk Universitet har mange års erfaring med at
tilrettelægge skolebaserede kurser inden for en bred vifte af
temaer. Kurserne 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.

GL EFTERUDDANNELSE 2019/2020 · 17

18 · GL EFTERUDDANNELSE 2019/2020

KURSER
ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

Ro på dig selv i udfordrede situationer
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Beier & Larsen

Formål
Formålet med kurset er at fremstå rolig, kompetent og troværdig i udfordrede situationer, fx når man møder modstand i undervisningen eller ved elevsamtaler.

Indhold
Lederskab er en praksis, uanset om det er lederskab i en klasse,
en gruppe, et team eller i andre sammenhænge. Kurset er baseret på viden fra en ny Ph.d. om at overføre dirigentens ledelseskompetencer til andre faggrupper med ledelsesbehov.
På kurset træner vi ledelsespraksis ved, i særdeles trygge
rammer, at skabe et intenst og stressende scenarie med musiske øvelser. Vi bruger kropslig læring og udnytter rammen til
at fokusere først på kroppen og den nonverbale kommunikation
gennem personlig undervisning og med en orkesterdirigents
perspektiv.
Når roen er etableret, flyttes fokus til det personlige aspekt
af ledelse, og vi træner autoritet, engagement, modet til at være
sårbar samt det personlige nærvær.
Har man én gang oplevet følelsen af at være i kontrol i en
udfordret situation, så ”har man den” og kan tage den med sig til
sin egen hverdag.
Emner der adresseres:
▪▪ kropssprog
▪▪ kropsholdning, ansigtsudtryk, gestik
▪▪ øjenkontakt – social kompetence
▪▪ støj på linjen
▪▪ utryghed / uro
▪▪ beslutningen om at tage lederskabet
▪▪ troværdighed
▪▪ sårbarhed
▪▪ improvisation
▪▪ nærvær
Alle undervisere samt ledere. Max. 8 deltagere.
Ture Larsen, dirigent, komponist og foredragsholder
samt Randi Beier-Holgersen, lektor på institut for klinisk medicin
og kursusholder.
TID OG STED Kursus 20102: Onsdag den 29. januar 2020 kl. 10-16,
i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
PRIS 3.700 kr. pr. deltager for GL-medlemmer, 4.500 kr. pr.
deltager for ikke-medlemmer. 8 deltagere pr. hold.
TILMELDING Senest fredag den 3. januar 2020 på www.gl.org/GLE

Professionsrettet praksisfaglighed i
hf-undervisningen
Kursusudbyder
GL-E og Københavns Professionshøjskole

Formål
Formålet er, at deltagerne kan understøtte elevernes professionsrettede og praksisfaglige kompetencer i de fag, deltagerne
underviser i. Det opnår vi bl.a. ved at udarbejde konkrete forslag
til aktiviteter, der understøtter udviklingen af praksisfaglige kompetencer. Deltagerne får også indblik i, hvordan man kan vurdere
elevernes praksisfaglige forudsætninger og give dem feedback
på grundlag af tydelige kriterier.

Indhold
Den 2-årige hf skal i højere grad være professionsrettet. Det stiller
større krav om meningsfuld og motiverende praksisfaglighed i hfundervisningens fag. På kurset vil deltagerne arbejde med at integrere den professionsrettede og praksisfaglige dimension i fagene.
Med afsæt i en handlingsorienteret didaktik vil kurset udfolde,
hvordan konkrete elevaktiviteter i fagene kan understøtte elevernes udvikling af praksisfaglige kompetencer. Både professionsbegrebet og praksisfaglighedsbegrebet vil også blive udfoldet
didaktisk teoretisk.
1. Hvad er professionel praksisfaglighed, og hvordan kan vi
iagttage og vurdere elevernes praksisfaglige kompetencer?
2. Hvordan indgår praksisfaglige aktiviteter i øjeblikket i fagene?
Hvordan kan vi udvikle denne aktivitet?
3. Hvordan kan vi, på grundlag af elevernes praksisfaglige
aktiviteter, vurdere elevernes praksisfaglige forudsætninger
på grundlag af tydelige kriterier? Hvordan kan vi understøtte
progression i elevernes praksisfaglige kompetencer gennem
tydelig feedback?

Arbejdsform
Kurset vil veksle mellem mindre oplæg om didaktisk teori og
begrebsafklaring, arbejde i workshops og videndeling. Deltagerne vil i workshops udforme konkrete ideer til undervisningen.
Ideerne skal rumme beskrivelse af elevaktiviteter i fagene.
Ideerne præsenteres og udmøntes i korte beskrivelser, som kan
anvendes til videndeling på egen skole eller øvrige fora.

MÅLGRUPPE

UNDERVISERE

Undervisere på hf
Leon Dalgas Jensen, lektor, cand.mag. i historie
og samfundsfag, ph.d. Har i flere år som uddannelsesforsker,
underviser og konsulent bidraget til udvikling af en lang
række professionsrettede videregående uddannelser indenfor
forskellige fag. Censor ved Master i Gymnasiepædagogik,
Syddansk Universitet.
TID OG STED Kursus 19129: Tirsdag den 12. november 2019,
kl. 10-16, Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3,
1799 København V.
MÅLGRUPPE

UNDERVISER
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2.750 kr. for GL-medlemmer, 3.500 kr. for ikke-medlemmer.
Senest torsdag den 10. oktober 2019 på
www.gl.org/GLE
PRIS

TILMELDING

Respons og skriftlighed
Kursusudbyder
GL-E

Faglig læsning af digitale tekster
Kursusudbyder
GL-E

Formål
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at støtte
elevernes faglige læsning af digitale tekster ved at anvende og
vælge hensigtsmæssige læsestrategier og -redskaber.

Indhold
Eleverne møder flere og flere faglige tekster på skærm, men de
får ofte ikke redskaber til at optimere læseprocessen i det digitale medie.
Typisk antager vi, at vores elever er godt klædt på til at
anvende digitale løsninger, fordi de er født ind i den digitale
verden. Men forskning viser, at det ikke er tilfældet. Fx har de
erfaringer, elever har med deres mobiler, ikke forberedt dem til
de store krav, som det stiller at læse digitale tekster på en effektiv måde. Elever skal kunne styre de digitale værktøjer samt
anvende gode læsestrategier. Aktiv læsning er lige så vigtig, når
man læser digitale tekster, som når man læser tekster på papir.
På kurset får du viden om nyere forskning om digital læsning.
Er digital eller analog læsning bedst til læring? Skal vores elever
læse på print eller på skærm? På kurset vil der blive præsenteret forskningsresultater og konklusioner, og vi kobler forskning
til praksis.
Du præsenteres samtidig for
▪▪ redskaber til støtte for elevernes faglige læsning med digitale
tekster
▪▪ teknologiske redskaber til elevernes udnyttelse af digitale
midlers potentialer
▪▪ redskaber til støtte, når du fremstiller digitale
tekstmaterialer, om det er en ibog eller et Word-dokument
eller pdf, som du stiller til rådighed for eleverne

Arbejdsform
Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg, kollegial erfaringsudveksli ng og arbejde med egne digitale faglige tekster.
Medbring din bærbare computer.

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,
at de tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner
ikke altid 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.
Du vil blive præsenteret for enkle måder at håndtere for
dybelsestiden på, for tydelige anvisninger på dialogbaseret feedback og respons på det skriftlige arbejde samt for ideer til mål
for skriftlighed i faggrupper og på tværs af faggrupper.

Arbejdsform
Kurset afvikles i en vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor
du 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 mm. (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 19120: Torsdag den 14. november 2019
kl. 10-16 i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
PRIS 2.100 kr. for GL-medlemmer, 2.600 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest onsdag den 23. oktober 2019 på
www.gl.org/GLE

Arbejdsformer til formativ evaluering
Kursusudbyder
GL-E

Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser og
forfattere til digitale læremidler.
UNDERVISER Lektor, ph.d. Natalia Auer, Vestegnen HF & VUC.
TID OG STED Kursus 20108: Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 10-16
i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
PRIS 2.400 kr. for GL-medlemmer, 3.000 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest torsdag den 19. december 2019 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE
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Indhold og udbytte
I et læringsrum, hvor eleverne skal udvikle sig, giver det god
mening at fokusere på processen og inddrage fremadrettet evaluering. På kurset:
▪▪ afprøver du tre konkrete arbejdsformer, der kan anvendes
i undervisningen til at synliggøre udvikling og læring for
eleverne
▪▪ får du et kursusmateriale på 54 sider, hvor arbejdsformerne
og redskaberne er beskrevet, du kan skrive noter, der er
modulplaner, og du kan læse kursusholderens erfaringer
▪▪ får du tid til kollegial videndeling og tid til at tilpasse
arbejdsformerne og redskaberne i forhold til din undervisning

Kursusmaterialet indeholder 25 konkrete redskaber, som er
udviklet, afprøvet og tilpasset hverdagens læringsrum. Hvordan
kan vi som lærere:
▪▪ give eleverne mundtlig feedback og feed forward i
undervisningen
▪▪ få eleverne i centrum i rettestrategierne ved 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

Kollegial supervision

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 19116: Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 10-16
i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
PRIS 2.300 kr. for GL-medlemmer, 3.000 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest tirsdag den 17. september 2019 på
www.gl.org/GLE

Indhold

Arbejdsformer til
differentieret undervisning
Kursusudbyder
GL-E

Indhold og udbytte
Det er vigtigt, at alle elever får mestringsoplevelser i det faglige
læringsrum, men det er også vigtigt, at eleverne bliver udfordret
på trods af forskellige forudsætninger og målsætning. På kurset:
▪▪ får du udleveret et kursusmateriale på 40 sider, hvor de 14
arbejdsformer er beskrevet, der er modulplaner, du kan skrive
noter og læse kursusholderens erfaringer
▪▪ får du inspiration til og afprøver mange af arbejdsformerne,
som kan anvendes til at differentiere ud fra bl.a.
taksonomiske niveauer, materialetyper, elevernes interesser
og forskellige slutprodukter
▪▪ får du tid til at videreudvikle og tilpasse arbejdsformerne i
forhold til din undervisning, og du får tid til kollegial videndeling
Arbejdsformerne varierer fra en tidsramme på få minutter til et
helt modul. Overordnede kendetegn ved alle arbejdsformerne er,
at eleverne er i centrum i læringsrummet, og eleverne kan blive
udfordret uanset forberedelsesgrad, evner og ambitionsniveau.
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 20100: Torsdag den 16. januar 2020 kl. 10-16,
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
PRIS 2.700 kr. for GL-medlemmer, 3.400 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest fredag den 13. december 2019 på
www.gl.org/GLE

Kursusudbyder
GL-E

Formål
Kurset giver inspiration og redskaber til skolens, teamets eller
gruppens forberedelse af og arbejde med kollegial supervision.
Efter kurset vil der ligge selvstændige opgaver med at organisere og rammesætte kollegial supervision på skolen.

Kollegial supervision er en arbejdsform, der inspirerer gensidigt,
skaber fælles refleksion om undervisningen og styrker relationer
mellem lærerne.
Kollegial supervision er baseret på et forpligtende sam
arbejde mellem lærere, og omdrejningspunktet for supervisionen
er lærernes selvvalgte temaer i relation til undervisningen.
Supervisionsarbejdet foregår i en systematisk proces, hvor
I bearbejder undervisningen i en gensidig og forpligtende dialog
og refleksion. Processen bringer en af lærernes centrale faglige kompetencer i fokus, nemlig kompetencen til i situationen
at beslutte den næste undervisningshandling. Dermed styrker
dialogen jeres faglige beslutningskompetence og jeres fælles
refleksion over praksis.
På kurset arbejder vi med det metodiske og teoretiske grundlag i kollegial supervision og med konkrete redskaber til bl.a.
aktiv lytning og til at deltage i anerkendende dialog.

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg, fælles dialog og samtaleøvelser i
mindre grupper.
MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser,
gerne faggrupper og eller skoler. Oplys fagkombination ved
tilmelding.
UNDERVISER Konsulent, ph.d. Lene Tortzen Bager konsulent i
tortzen-bager.
TID OG STED Kursus 19105: Onsdag den 25. september 2019
kl. 10-16, Comwell Århus, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.
Kurset udbydes også som et skolebaseret kursus, hvor kurset kan
foregå hos jer/på skolen.
PRIS 2.900 kr. for GL-medlemmer, 3.600 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest tirsdag den 27. august 2019 på
www.gl.org/GLE

Tegning som redskab i undervisningen
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med fraulill.dk

Formål
Kursets formål er, at du lærer at:
▪▪ blive mere sikker, når du skitserer noget på tavlen
▪▪ formidle viden visuelt
▪▪ illustrere noget hurtigt med et par streger
▪▪ tegne figurer til at skabe relation til eleverne
▪▪ undgå powerpoints eller gøre dem mere personlige
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En sideeffekt er, at du åbner for kreativiteten i dig selv.

Indhold
Lær at tale til øjnene og at bruge tegning som visuelt sprog.
Kurset handler om tegning som kommunikation og formidling,
ikke som kunstform. På kurset arbejder vi med:
▪▪ opvarmningsøvelser og træning af hånd-øje-koordination
▪▪ grundlæggende tegneteknikker
▪▪ simple ansigter med forskellige emotioner
▪▪ forskellige måder at tegne hurtige figurer – firkantsmand,
stjernemand og flere
▪▪ elementer til at strukturere tekst og afbilde processer –
skilte, pile, skrift etc.
▪▪ opbygge et bibliotek af visuelle symboler og genstande
▪▪ tips til digitalisering af tegningerne
Med til kurset hører tilbud om 1 times live online opfølgning via
videokonference med uddybning efter behov og hjælp med udfordringer. Du kan efter kurset tilmelde dig en lukket facebookgruppe med mulighed for feedback på dine tegninger.

Arbejdsform
Intensiv endags-workshop med mange praktiske tegneøvelser.
Jeg sørger for tegnematerialer (blyant, papir og tuscher til streger
og skygger), og deltagerne får et lille sæt Neuland-tuscher med
hjem. Medbring evt. smartphone og/eller tablet til digitalisering.
Kursusdagen disponeres sådan, at der er 5 timers intensiv undervisning og derefter 1 times tid i atelier til ”bare tegning”.
MÅLGRUPPE Undervisere i alle fag som bruger tavle, whiteboard
og/eller selv udvikler deres undervisningsmateriale. Max. 12
deltagere.
UNDERVISER Ingrid Lill, illustrator og diplomuddannet designer i
visuel kommunikation.
TID OG STED Kursus 19122: Fredag den 6. september 2019.
Undervisers atelier, Kalklejevej 6, 4160 Herlufmagle.
Kurset udbydes også som et skolebaseret kursus, hvor kurset kan
foregå hos jer/på skolen.
PRIS 2.000 kr. for GL-medlemmer, 2.500 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest tirsdag den 20. august 2019 på
www.gl.org/GLE

diskussioner om fx etik og politiske værdier. Kurset giver en introduktion til feltets teknikker og potentiale og ideer til, hvordan
man efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd.

Indhold
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
Filosofiske samtalesessioner kan afholdes på flere måder. Dette
kursus bruger den model, som er udviklet af det britiske Philosophy Foundation – se mere på www.philosophy-foundation.org og
www.filosofiiskolen.dk.

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.
UNDERVISER Lektor, phd, Caroline Schaffalitzky, Filosofi ved SDU
og Post.doc. og Søren Sindberg Jensen, Filosofi ved SDU.
TID OG STED Kursus 19202: Mandag den 4. november 2019,
kl. 10-16, First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
PRIS 2.950 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 3. oktober 2019 på
www.gl.org/GLE

Lær at tænke ved at tale

Skriveprocesser med mundtlighed og
formativ feedback

– filosofisk dialog som radikalt undervisningsværktøj

Kursusudbyder

Kursusudbyder

IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Filosofi i Skolen, Institut for Kulturvidenskaber ved SDU i
samarbejde med GL-E

Formål

Formål
Øget fokus på mundtlighed og behov for elevaktivering, selvstændig tænkning, bedre argumentation og refleksion kalder på
en filosofisk undervisningsform. 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. Undervisningsformen er meget engagerende og inddragende og har sine styrker i forbindelse med
dialoger om litteratur, religion, samfundsspørgsmål, vanskelige
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I forbindelse med skriveprocesser i undervisningen og i det flerfaglige forløb fra 1. til 3.g er det vigtigt, at der er en klar progression, og at man bygger videre på det, eleven har lært i tidligere
opgaver. Progression, formativ feedback og koblingen mellem
skriftlighed og mundtlighed er centrale elementer i den daglige
undervisning og i det flerfaglige forløb, som skolen og de enkelte
undervisere planlægger. Der ligger en udfordring i, at eleven
skal til en mundtlig prøve efter at have afleveret den skriftlige
opgave. Denne kobling skal tænkes med fra den daglige undervisning over i det samlede forløb.

Dette kursus kvalificerer undervisere til at varetage denne
opgave og giver – bl.a. med afsæt i Fredericia Gymnasiums
Metroer – inspiration til udvikling af og arbejde med skolens progressionsplan for sammenhængen mellem enkelt- og flerfaglige
opgaver, herunder SRP, SOP og SSO.

Indhold
Koblingen af mundtlighed og skriftlighed er nyttig i alle fag, ikke
mindst med Reform 17’s undervisningsbegreb, hvor de to former,
kombineret med formativ feedback, skal integreres i den daglige undervisning i fagene og samtidig bidrage til den samlede
progression fra grundforløbet til afsluttende eksamen. Centrale
elementer på kurset udgøres af:
▪▪ didaktisering af elevernes samarbejde om opgaveskrivning
▪▪ kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
▪▪ processkrivning og formativ feedback
▪▪ den indbyrdes progression mellem opgaver
▪▪ samarbejde mellem fagene om skrivekompetencer
▪▪ kollaborativ skrivning

Arbejdsform
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser hvor
den nyeste viden ”bringes i spil” med udgangspunkt i kursusdeltagernes medbragte opgaveformuleringer. Medbring pc.
Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser, som
vil udvikle egen praksis gennem koblingen af mundtlighed og
skriftlighed, formativ feedback samt didaktisering af elevers
samskrivning. Deltagerne bedes oplyse fag ved tilmelding.
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 didaktisering
af elevers samskrivning, formativ feedback og Fredericia
Gymnasiums Metroer.
TID OG STED Kursus 19203: Torsdag den 21. november 2019,
kl.10-16, Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
PRIS 2.950 kr.
TILMELDING Senest mandag den 21. oktober 2019 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE

Styrk den faglige mundtlighed – både i
undervisningen og ved eksamen
Kursusudbyder

Indhold
Hvordan kan man som underviser i den daglige undervisning give
tid og rum til elevernes deltagelse i autentiske faglige dialoger?
Og hvordan kan eleverne derigennem opnå erfaringer, som de
kan trække på senere hen; også i forbindelse med eksamen. Kurset bygger bl.a. på undervisernes store erfaring med elevdialog i
forbindelse med kollaborativ skrivning.
Centrale elementer på kurset udgøres af:
▪▪ kategorisering af forskellige former for mundtlighed
▪▪ dialogformer og mundtlighed i forskellige læringsrum
(jævnfør Steen Becks læringscirkel)
▪▪ udfordringer ved lærerrollen i forskellige former for
mundtlighed
▪▪ faglig argumentation
Der vil være særligt fokus på undersøgende dialoger – herunder:
▪▪ inspiration til og afprøvning af forskellige didaktiseringer af
undersøgende dialoger i forskellige læringsrum
▪▪ lærerrollen i undersøgende dialoger
▪▪ integration af skriftlighed og mundtlighed
▪▪ muligheder med kollaborativ skrivning

Arbejdsform
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser der
tager udgangspunkt i kursets indhold og deltagernes medbragte
undervisningsforløb. Medbring pc.
MÅLGRUPPE Alle undervisere i de gymnasiale uddannelser,
som har lyst til at udfordre egen mundtlighedspraksis gennem
arbejde med forskellige former for autentiske faglige dialoger.
UNDERVISERE Rita Juncher Christensen, lektor og uddannelses
leder ved Fredericia Gymnasium, ekstern lektor ved IKV
– Syddansk Universitet og Henrik Toft, lektor ved Fredericia
Gymnasium, begge medudviklere af Fredericia Gymnasiums
Metroer. Begge undervisere arbejder med udviklingsprojekter
angående undersøgende dialoger i undervisningen. Endvidere har
begge undervisere stor erfaring med didaktisering af dialoger i
forbindelse med kollaborativ skrivning og formativ feedback.
TID OG STED Kursus 20200: Mandag den 16. marts 2020,
kl. 10-16, Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96,
7000 Fredericia.
Kurset kan også rekvireres lokalt – kontakt IKV.
PRIS 2.950 kr.
TILMELDING Senest fredag den 14. februar 2020 på
www.gl.org/GLE

IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

Formål
Den faglige mundtlighed er i fokus til eksamen i fagene – og med
Reform 2017 også i forbindelse med SRP/SSO.
Kursets formål er at inspirere til, hvordan man i gymnasiet og
hf kan arbejde med at styrke elevernes evne til at indgå kompetent i forskellige former for faglig mundtlighed med et særligt
fokus på den faglige dialog, der ofte er en stor udfordring for
både lærer og elever.

Pædagogisk praksis for lærerteams
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Digital & Creative Learning Lab.

Formål
På dette kursus arbejder du med teorier, metoder og redskaber
til, at du og dit lærerteam kan udvikle jeres undervisning. Målet
er større arbejdsglæde og udvikling af nye pædagogiske praksisser for dit lærerteam, sådan at teamet bliver en base for relevant
udvikling i hverdagen.
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Indhold
Kurset giver deltagerne viden og rammer til at kunne udvikle
refleksive pædagogiske teams. Teams kan udvikle sig til motiverende praksisfællesskaber, der ikke kun støtter den daglige drift,
men også i fællesskab formår at løse komplekse problemer.
Forskningen viser, at pædagogisk teamsamarbejde bl.a. kan
medvirke til at inddrage teknologi på en kvalificeret og professionel måde i undervisningen.
På kurset tager du bl.a. udgangspunkt i din egen arbejdshverdag. Du arbejder med et problem- eller mulighedsområde fra
egen praksis. Ved at præsentere dette område for gruppemedlemmer på kurset, og derefter i fællesskab udvikle området,
samt evaluere og forankre resultaterne, udvikler du nye kompetencer ift. at kunne skabe rammer for innovative og refleksive
pædagogiske teams. På kurset introduceres og arbejdes der
med teorier om og modeller for: innovation i pædagogiske team,
pædagogisk innovation i lærerpraksis, teoriudvikling for den
professionelle lærer, teknologiforståelse og didaktiske modeller
for den lærende organisation. Se mere om indhold på de enkelte
kursusdage på www.bit.ly/DCLL_G

Arbejdsform
Kurset veksler mellem præsentationer fra underviseren, fra
kursisterne, individuelt arbejde og gruppearbejde. Kurset foregår
online over videokonference, og du deltager via din computer.
Kurset ligger samme tid hver uge og forløber over 6 gange af
2 timer. Du skal indregne 1-3 timers forberedelsestid forud for de
enkelte undervisningsgange. Kurset oprettes ved min. 5 deltagere. Kurset kan også udvikles som et skræddersyet forløb, hvor
omfang, indhold og detaljer tilpasses ønsker og rammer på jeres
skole/skoler.
MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser. Det
er en fordel at deltage med minimum to deltagere fra samme
skole, således at man har lettere ved at arbejde med de metoder,
der tilbydes på dette kursus.
UNDERVISER Charlotte Lærke Weitze, Cand.it i digitalt design,
Ph.d. i læring og teknologi.
TID OG STED:

Kursus 19127: Online tirsdage fra den 10. september 2019
kl. 14.00-16.00, samt efterfølgende fem ugentlige kursusgange
med undtagelse af uge 42. Sidste gang er tirsdag den 23. oktober
2019.
Kursus 19128: Online mandage fra den 28. oktober 2019
kl. 9.00-11.00, samt efterfølgende fem ugentlige kursusgange.
PRIS 3.900 kr. for GL-medlemmer, 4.800 kr. for ikke-medlemmer.
Adgang til kursusmateriale er inkluderet i prisen.
TILMELDING

Kursus 19127: Senest tirsdag den 27. august 2019 på
www.gl.org/GLE
Kursus 19128: Senest fredag den 11. oktober 2019 på
www.gl.org/GLE
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Pyt med perfekt
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at støtte unge, som er pressede af idealet om perfektionisme, så de klædes på til at håndtere de høje
forventninger og krav, som de oplever. Kurset giver dig:
▪▪ du får viden om, hvordan præstationssamfundet presser de
unge
▪▪ du får indsigt i perfektionisme samt i hvordan perfektionismen
påvirker de unges adfærd
▪▪ du får øvelser og coachingredskaber, som kan anvendes til:
▪▪ at gøre de unge bevidste om de værdier, de lever efter
▪▪ at støtte de unge i at turde efterleve ”pyt med perfekt”
▪▪ du præsenteres for eksempler på, hvordan øvelserne og
coachingredskaberne er blevet brugt hos unge, som har haft
alt for høje forventninger til sig selv
▪▪ du trænes i at anvende øvelserne og coachingredskaberne og
kvalificeres hermed til at anvende dem i din praksis

Indhold
Flere og flere unge føler sig pressede og oplever, at det er svært
at være ung i en nulfejlskultur. En kultur, hvor der er krav om
optimering, perfekte præstationer samt evnen til at træffe det
rigtige valg i første hug. Mange unge har svært ved at leve op til
disse ydre krav, og med de sociale medier er ikke engang privat
livet undtaget kravet om at vise den bedste udgave af sig selv.
Mange unge har tidligt lært at stræbe efter disse oppustede
idealer, og hos mange er de ydre krav blevet transformeret til
indre forventninger. I skolen ses dette ved, at de unge presser sig
selv til det yderste. De er meget selvkritiske, og de kræver toppræstationer i alt, hvad de foretager sig.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
MÅLGRUPPE Vejledere, mentorer, coaches, studenterrådgivere
og andre fagpersoner, som vejleder og samtaler med elever og
studerende, der er pressede af idealet om perfektionisme.
UNDERVISERE Marianne Benoni Jørgensen, cand.scient., og Sofie
Hyldig Reimick, cand.mag. De underviser og vejleder begge på
Aarhus Katedralskole.
TID OG STED Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 10-17, Kursuscenter
Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.
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 Generatorpp.dk. Der er åbent for tilmeldinger
helt frem til kursusdagen med mindre der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Støt unge med angst

Hjernemotiverende undervisning

Kursusudbyder
Generator

– skab en klasserumskultur med fælles opmærksomhed
på undervisning og læring

Formål

Kursusudbyder

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

Generator

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 23. september til tirsdag den
24. september 2019, 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 Generatorpp.dk.
TILMELDING På Generatorpp.dk. Der er åbent for tilmeldinger helt
frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Formål
Kurset kvalificerer dig til at skabe udbytterig og motiverende
undervisning gennem brug af nyeste viden fra hjerneforskningen.
Kurset giver dig:
▪▪ teoretisk viden om motivation og hjernens belønningssystem
▪▪ neuropsykologisk perspektiv på motivation
▪▪ redskaber til at stimulere både den indre og ydre motivation
▪▪ praktiske anvisninger på, hvordan du får eleverne til at bruge
deres hjerneresurser hensigtsmæssigt og derved vinder
kampen om deres opmærksomhed
▪▪ svar på, hvorfor dine elever motiveres forskelligt ud fra deres
hjernekemi
▪▪ praktiske redskaber til at styrke indlæring ved at bruge
hjernens naturlige arbejdsform

Indhold
Når du kender til hjernens belønningssystem, kan du med små
enkle tiltag skabe en motiverende undervisning, som både du og
dine elever vil få udbytte af.
På kurset bliver du som underviser klædt på til at bruge viden
om hjernens belønningssystem i din daglige undervisning, så
du kan guide dine elever i at bruge deres hjerneresurser på den
mest hensigtsmæssige måde. Du får viden om nyeste resultater
fra hjerneforskningen – herunder om dopamins rolle i indlæringen – og om hvordan du nemt kan implementere denne viden i
dine eksisterende didaktiske valg.
Pia Enager har mange års erfaring fra gymnasieverdenen
med at skabe motiverende undervisning og har opbygget en solid
praktisk erfaring med at få koblet den neuropsykologiske teori til
den daglige undervisning.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
MÅLGRUPPE Undervisere i udskolingen og på
ungdomsuddannelserne.
UNDERVISER Pia Enager, ph.d., cand.scient. og lektor i biologi og
psykologi.
TID OG STED Mandag den 25. november 2019 kl. 10-17,
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
PRIS 1.895 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for GL-medlemmer,
2.245 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING Generatorpp.dk. Der er åben for tilmeldinger helt
frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.
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Kognitiv vejlederuddannelse
Kursusudbyder
Generator

Formål
Uddannelsen kvalificerer dig til at anvende den kognitive metode
og dens teknikker og redskaber i dit daglige arbejde med sårbare
unge, så du kan støtte dem i at lave positive livsforandringer og
gennemføre deres uddannelse. Dit udbytte på uddannelsen:
▪▪ du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over
den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om
en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere
kvalificeret og målrettet
▪▪ du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske
problemer som depression, angst og selvskadende adfærd
viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber
kan hjælpe unge med disse problemer
▪▪ du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af
frafaldstruede unge
▪▪ gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den
kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil
kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt
med

Indhold
Alle, der arbejder med unge, kan have stor faglig og personlig
glæde af at benytte kognitiv metode. Den kognitive metode er
videnskabeligt veldokumenteret og anerkendt som en af de
allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred
vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig at være den mest effektive, når det gælder
behandling af mere alvorlige lidelser som angst, depression og
misbrugstilstande.
Mistrivsel forekommer i alles liv, og som professionel, der
arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der
viser tegn på mistrivsel.
Som vejleder, underviser, mentor mm. skal man ikke behandle
unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe
dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive
metode særdeles effektiv. Den kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er let tilgængelig samt nem
at implementere.

Arbejdsform
Uddannelsen 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.
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 Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib,
5500 Middelfart.
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4 moduler:
Modul 1: 28.-29. oktober 2019
Modul 2: 27.-28. november 2019
Modul 3: 28.-29. januar 2020
Modul 4: 2.-3. marts 2020
PRIS 16.300 kr. ekskl. moms og overnatning og inkl. forplejning
for GL-medlemmer, 19.180 kr. ekskl. moms og overnatning og
inkl. forplejning for ikke-medlemmer. Se prismuligheder for
overnatning på Generatorpp.dk.

Kognitiv metode
– vejledning af sårbare unge
Kursusudbyder
Generator

Formål
På kurset får du en introduktion til den kognitive metode samt
dens teknikker og redskaber, så du kan støtte unge i at lave positive livsforandringer og gennemføre deres uddannelse. Kurset
giver dig:
▪▪ indsigt i centrale antagelser inden for kognitiv metode
herunder, hvordan man øger fleksibiliteten i tænkningen
▪▪ en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den
enkeltes problemstilling
▪▪ kendskab til den kognitive metodes teknikker og redskaber
▪▪ værktøjer til at optimere dine samtaler med unge

Indhold
Den kognitive metode er videnskabeligt veldokumenteret og
anerkendt som en af de mest effektive metoder i arbejdet med en
bred vifte af menneskelige problemstillinger samt, når det gælder
behandling af mere alvorlige lidelser som fx angst og depression.
Mistrivsel forekommer i alles liv, og som professionel, der
arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der
viser tegn på mistrivsel. Det kan stå i vejen for, at den unge kan
gennemføre en uddannelse, og psykiske problemer er således
årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.
Vejledere, undervisere m.fl. skal ikke behandle unge, der
mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at
lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tankeog handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles
effektiv. Den kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er let tilgængelig samt nem at implementere.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der
introduceres.
MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, pædagoger, coaches,
mentorer, socialrådgivere 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 16. september til tirsdag den 17.
september 2019, Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40,
Strib, 5500 Middelfart.

PRIS Fra kr. 4.415 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for
GL-medlemmer, fra 5.195 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning
for ikke-medlemmer. Se prismuligheder for overnatning på
Generatorpp.dk.
TILMELDING På Generatorpp.dk. Der er åbent for tilmeldinger helt
frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Styrk din professionelle
relationskompetence
– og bidrag til øget engagement og trivsel hos dine elever
Kursusudbyder
Generator

Formål
Kurset kvalificerer dig til at styrke din professionelle relationskompetence, så du i undervisningen kan indgå i et samspil med
eleverne, der understøtter deres trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt. På kurset udforskes:
▪▪ hvorfor lærer-elev-relationen er så betydningsfuld
▪▪ hvordan elever oplever relationerne til deres lærere
▪▪ hvordan relationskompetence ser ud i praksis
▪▪ hvordan vi taler professionelt om noget, der virker personligt
og diffust
▪▪ hvad der skal til for så ofte som muligt at handle
relationskompetent – strukturelt og individuelt

PRIS 1.895 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for GL-medlemmer,
2.245 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke-medlemmer.
TILMELDING På Generatorpp.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. 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
Gennem træning bliver metoderne i den motiverende samtale så
velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i
samtaler med unge.

Indhold

Indhold

Lærer-elev-relationen er i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser afgørende for elevers faglige udbytte, relationer til
hinanden, trivsel og fremtid.
Det er lærerens relationskompetence, der er altafgørende for,
at denne lærer-elev-relation bidrager positivt til elevernes trivsel
og udvikling, både fagligt, socialt og personligt og til, at klasser
bliver til engagerede læringsfællesskaber.
På kurset vil du på baggrund af Louise Klinges praksisnære forskning få et professionelt sprog, så du kan identificere
konkrete kendetegn ved relationskompetencen. Alle handler
relationskompetent indimellem, og ingen gør det altid, men den
professionelle relationskompetence kan styrkes hos alle.
Du får viden om, hvad der skal til for i højere grad at handle
relationskompetent i undervisningen, og på den måde oplever du
et mere glædesfyldt arbejdsliv med overensstemmelse mellem
gode intentioner om at bidrage til alle elevers trivsel og læring
og så de faktiske handlinger i din undervisning.

”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 Undervisere i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne.
UNDERVISER Louise Klinge, ph.d., skoleforsker og skolekonsulent.
TID OG STED Onsdag den 13. november 2019 kl. 10-17,
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.

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.
TID OG STED Tirsdag den 5. november til onsdag den 6. november
2019, 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 Generatorpp.dk.
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TILMELDING På Generatorpp.dk Der er åbent for tilmeldinger helt
frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Eksamensangst
Kursusudbyder
Generator

Stille elever – klar til forandring?
Kursusudbyder
Generator

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 Torsdag den 26. september 2019 kl. 10-17,
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.
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 Generatorpp.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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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

Indhold
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.

Arbejdsform
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning
og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber,
der introduceres. Du får også en konkret manual, som du kan
anvende i din praksis.
MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, mentorer, studenterrådgivere
m.fl., som ønsker at tilbyde individuel hjælp og/eller kurser til
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 Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 10-17, Kursuscenter
Brogaarden, Abelonevej 40, Strib, 5500 Middelfart.
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 Generatorpp.dk. Der er åbent for tilmeldinger helt
frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

Gruppeprocesser og relationsarbejde
Kursusudbyder
Lotte Juul Lauesen, Inter-Mezzo

Formål
Hvad gør man som lærer eller mentor, når man står overfor en
klasse eller en elev, hvor man ikke føler, man kommer nogen
vegne? Symptomerne kan vise sig som faglige eller sociale
blokeringer – men under overfladen gemmer der sig komplekse
mønstre.
Kurset kvalificerer dig til at afdække disse blokeringsmønstre,
så du kan nå ind til klassen eller eleven og skabe forandring.
Kurset kvalificerer dig til at facilitere dynamiske processer
med klassen og med den enkelte elev. Du vil lære metoder, hvor
du bruger både kroppen, rummet og bevidstheden til at komme

bag symptomerne og ind i kernen af klassens givne problematik
og derved skabe forandring.
Metoderne er effektive og velegnede til at åbne og forsone
problematikker, der almindeligvis er vanskelige at få fat på.
Kurset er et todages internat i skønne naturomgivelser, med
rig mulighed for inspiration, sparring, fordybelse og fornyelse.

Indhold
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 klasserums
ledelse, konflikthåndtering og i samtalen med den enkelte elev.
▪▪ eksternalisering i samtalen – hvad, hvorfor og hvordan?
▪▪ facilitering af dynamiske gruppeprocesser i klassen – hvordan
skaber man et inkluderende læringsmiljø?
▪▪ systemisk opstilling som fænomenologisk metode – hvordan
skabe bevægelse i det, der er fastlåst?
▪▪ positioner i samtalen med eleven og klassen – hvilken position
skal jeg indtage som lærer/mentor?
▪▪ konflikter i et læringslys – hvad vil konflikten fortælle?

Arbejdsform
Kurset vil være praksisorienteret med oplæg, der omsættes i
praktiske øvelser. Vi vil arbejde med udgangspunkt i jeres egne
erfaringer, og principperne vil blive demonstreret i praksis. Der
vil være en høj grad af deltagerinvolvering og en vekslen mellem individuelt arbejde, øvelser to og to og gruppeprocesser.
Deltagerne vil få udleveret skriftligt materiale, hvor metodernes
anvendelighed i daglig praksis beskrives.
Kurset har været afholdt for sps-vejledere, elevcoaches,
mentorer og studievejledere, samt som overbygning på basis
uddannelsen i ”Den gode elevsamtale”.
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,
i facilitering af processer og samtaler med den enkelte og
klassen.
UNDERVISER Lotte Juul Lauesen, underviser, coach og
proceskonsulent www.inter-mezzo.dk. Forfatter til bogen ”Den
gode elevsamtale” (Akademisk forlag, 299 kr.) Udkommet i ny
udvidet udgave september 2018.
TID OG STED Torsdag den 31. oktober kl. 10 til fredag den 1.
november kl. 16. Landlogi, Marielund, Vestermarksvej 3,
8740 Brædstrup.
PRIS 3.900 kr. (ekskl. moms). pr. deltager for 2-dages kursus
inkl. overnatning og fuld forplejning.
Medbring selv sengelinned, der ellers kan lejes for 100 kr.
(max 12 deltagere).
TILMELDING Senest mandag den 23. september 2019 via
info@inter-mezzo.dk

Den gode elevsamtale
Kursusudbyder
Lotte Juul Lauesen, Inter-Mezzo

Formål
Kurset udbygger dine samtalekompetencer og sætter ord på
det, du allerede gør, giver dig redskaber og inspiration til det, du
endnu ikke gør, og giver dig en træningsbane at øve på, som du
kan omsætte direkte til praksis i morgen. Du får mulighed for at
flytte fokus fra dig som formidler til dig som hjælper og facilitator i samtalen. Du vil både 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.

Indhold
Du vil på kurset lære at sætte form, formål, mål og retning på
samtalerne:
▪▪ hvordan skaber man den gode relation?
▪▪ hvordan opbygger man samtalen?
▪▪ hvordan stiller man de gode spørgsmål?
▪▪ hvordan giver man motiverende feedback?
Lotte Juul Lauesen har holdt kurser i den gode elevsamtale på
over 60 gymnasier og VUC, i rektornetværk, pædagogikumkurser
og Undervisningsministeriets SIP-konference, altid tilrettet det
enkelte sted. Hun har i 2018 genudgivet ”Den gode elevsamtale.
En coachende tilgang til mødet med de unge” med 4 nye kapitler.
Bogen giver inspiration og nyttige værktøjer til, hvordan lærere
og vejledere bedst skaber gode samtaler med elever.
En tidligere deltager siger: ”Lotte Juul Lauesen gør det, hun
siger. Og det er sjældent at opleve en oplægsholder så konsekvent og kvalificeret demonstrere de principper, der tales om. På
den måde oplever man som deltager at blive oplyst OG inspireret
på højt niveau”. Ann-Merete Iversen, Forsker, UC Nordjylland.

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
hverdagen, 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” er baggrund for kurset. Materiale udsendes elektronisk. 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 Lotte Juul Lauesen, underviser, coach og proces
konsulent, www.inter-mezzo.dk. Forfatter til bogen ”Den gode
elevsamtale – en coachende tilgang til mødet med unge” Ny
udgave 2018 (Akademisk forlag, 299 kr.).
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TID OG STED

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 10 til torsdag den 24. oktober
2019 kl. 16.
Tirsdag 26. februar 2020 kl. 10 til onsdag den 27. februar 2020
kl. 16, Danhostel Fredericia, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia.
PRIS 4.900 kr. ekskl. moms for 2-dages kursus inkl. overnatning
og fuld forplejning samt bogen ”Den gode elevsamtale” (max. 16
deltagere).
TILMELDING Senest tirsdag den 3. september for 2019 og senest
lørdag den 1. februar for 2020 til info@inter-mezzo.dk. Ønsker
du yderligere oplysninger om kurset, ring eller mail til Lotte Juul
Lauesen, tlf. 3027 0799, info@inter-mezzo.dk.
Kurset kan endvidere købes af det enkelte uddannelsessted,
tilpasset dette i indhold og omfang.
Kurset afholdes på 8. år.

Motiverende mål – motiverende læring
Kursusudbyder
Studieskolen le:v:el – kompetencecenter for fremmedsprogsundervisning i praksis

Formål
At lære hvordan du kan støtte dine elever i at sætte motiverende
mål for deres sproglæring, og hvordan de kan lave realistiske
handlingsplaner for at nå dem. Samtidig får du konkrete værktøjer, så du kan integrere dette arbejde som kommunikative øvelser
i din undervisning.

Indhold
Få adgang til de bedste værktøjer fra fire års intensivt udviklingsarbejde og afprøvning af sprogcoaching i sprogundervisningen. Vi
præsenterer nogle af de væsentlige elementer fra læringscoaching og giver konkrete bud på, hvordan du kan integrere dem i
din daglige undervisning i fremmedsprog.
Du lærer at støtte dine elever i:
▪▪ at formulere deres egne motiverende mål i sproglæringen
▪▪ at definere og konkretisere de resurser, de har til rådighed for
at nå dem
▪▪ at lave en konkret handlingsplan for deres sproglæring
Du får:
▪▪ konkrete skabeloner til målarbejde, resursearbejde og
udarbejdelse af handlingsplan
▪▪ konkrete skabeloner til kommunikative undervisningsforløb,
der integrerer målarbejdet i din undervisning
▪▪ en praktisk håndbog, der støtter dig i dit fremtidige arbejde
med emnet
Målgruppe   Alle undervisere fra et sprogfag på de gymnasiale
uddannelser.

PRIS 2.550 kr. per deltager (ikke momspligtig). Kursusmateriale
og forplejning er inkluderet i prisen.
TILMELDING Senest 10 dage før kursusdato på
www.studieskolen.dk/da/level/kommende-kurser

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 samt praktiske metoder, de kan benytte
allerede dagen efter kurset.
Kursets metoder består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, afprøvninger af cases, enactment samt refleksion på egen
praksis.
Kurset har få deltagere og er intensivt.

Indhold
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
MÅLGRUPPE

Alle undervisere på gymnasiale uddannelser.

TID OG STED

Efterår: Torsdag den 24. og fredag den 25. oktober 2019, kl. 9.30
– 16.00. Link I/S, Qvintus, Refshalevej 110, 1432 København K.
Vinter: Torsdag den 23. og fredag den 24. januar 2020, kl. 9.30 –
16.00. Link I/S, Qvintus, Refshalevej 110, 1432 København K.
PRIS 5.900 kr. ekskl. moms pr. deltager for 2-dages kursus inkl.
bogen: God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere og
fuld forplejning på kurset.
TILMELDING

Kurset varer en dag, og du kan vælge mellem tre
forskellige datoer:
Onsdag den 23. oktober 2019.
Fredag den 31. januar 2020.
Mandag den 23. marts 2020.
Alle tre datoer kl. 10.00-17.00 på Studieskolen le:v:el,
Borgergade 14, København K.
TID OG STED
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Efterårskurset, senest fredag den 11. oktober 2019 til Pernille
Hedegaard Bøgh på info@link-kommunikation.dk
Vinterkurset, senest fredag den 10. januar 2020 til Pernille
Hedegaard Bøgh på info@link-kommunikation.dk, se mere på
www.link-kommunikation.dk.

Master i gymnasiepædagogik
(MIG/didaktik)
>S
 e beskrivelsen af MIG/didaktik under
Arbejdsliv, organisation og ledelse, hvor der er en
samlet beskrivelse af MIG-uddannelsen

IT I UNDERVISNINGEN

Brug it bedre i din undervisning
Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet
i samarbejde med GL-E

MiniMaster i Didaktisk
Udviklingsledelse (DU)
>S
 e beskrivelsen af DU under
Arbejdsliv, organisation og ledelse

Formål
Det kan være både inspirerende og arbejdsbesparende at
anvende it og e-resurser i undervisningen og i læringsprocesserne. Kurset lægger vægt på den praktiske anvendelse og på,
hvordan man selv kan arbejde videre med it. 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.
Der er ikke krav om, at deltagerne har specifikke it-forkundskaber.

Indhold
Didaktik – ikke teknik
PowerPoint, Google Drev, modeller, elektroniske kompendier,
screencast og simple programmer med mange muligheder – lær
at gøre nye ting med kendte programmer.
▪▪ Få fif til at gøre arbejdet med powerpoints nemmere og
hurtigere. Lær bl.a., hvordan du laver powerpoints dynamiske,
så den lineære struktur brydes. Hvordan man nemt laver en
interaktiv PowerPoint, som eleverne selv arbejder med. Og
hvordan du bruger slidemaster til at lave et mere personligt
design til de enkelte hold
▪▪ Lær, hvordan Google Drev kan bruges til differentieret
skriftligt arbejde. Lær, hvordan Google Slides kan anvendes
til at gøre elevpræsentationer nemmere at arbejde med – for
dig og eleverne. Lær at lave et Google site (hjemmeside), og
hvordan eleverne kan bruge hjemmesider i det faglige arbejde
▪▪ Lær, hvordan du kan bruge fx screencast til mundtlig
feedback på skriftlige afleveringer. Hvordan du nemt laver
flipped classroom præsentationer til eleverne. Hvordan
screencast kan bruges til elevproduktioner – fx en mundtlig
aflevering
Kurset kan også rekvireres skolebaseret, fx som et eftermiddagskursus på egen skole. I så fald tilpasses form og indhold til
jeres ønsker og behov efter konkret aftale.

Arbejdsform
Oplæg med efterfølgende gruppe- og individuelt arbejde. Kurserne har karakter af en workshop. Medbring derfor pc og gerne
noget undervisningsmateriale, som du skal bruge umiddelbart
efter kurset.
MÅLGRUPPE Enhver 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 Jan Foged, Hasseris Gymnasium, ekstern lektor ved
IKV – Syddansk Universitet.
TID OG STED Kursus 19201: Fredag den 1. november 2019, kl. 10-16,
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
PRIS 2.900 kr. for GL-medlemmer, 2.900 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest mandag den 30. september 2019 på
www.gl.org/GLE
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Digitale illustrationer og notater
Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Ingrid Lill

Formål
Lær at bruge digitale redskaber sammen med håndskrevne og
-tegnede notater. Formålet er at lære at digitalisere tegninger og
håndskrevne noter til brug i undervisningsmateriale, powerpoints
eller i andre sammenhænge.

Indhold
Introduktion i hvordan man kan bruge smartphone, iPad og computeren til at digitalisere håndtegninger og notater eller skrive
og tegne dem direkte på iPad med en Apple Pencil, så du kan
bruge dem i PowerPoint og til undervisningsmateriale.
Det er nyttigt til at “rense” og fejlkorrigere tegningen, så stregerne står klart på hvid baggrund. Eller rykke rundt på nogle ting.
Nogle gange er det det rene trylleri, hvad en lille plet grå eller
lyserød kan gøre med en simpel stregtegning.
Jeg bruger Adobe Photoshop og Illustrator til at efter
bearbejde tegninger, men man kan også bruge Gimp eller en App
på iPad'en. Eller jeg tegner direkte på iPad Pro, med Procreate,
Sketches eller Concepts.
Du skal tage smartphone og iPad og/eller bærbar med.

Arbejdsform
Workshop med små oplæg efterfulgt af praktiske øvelser. Vi
laver nogle enkle tegninger og digitaliserer dem.
Kurset er relevant for alle undervisere, som bruger
håndskrevne og -tegnede figurer, tegninger og notater.
Max 12 deltagere.
UNDERVISER Ingrid Lill, grafisk designer og illustrator med stor
erfaring i såvel håndtegning som digital design.
TID OG STED Kursus 19130: Torsdag den 3. oktober 2019, kl. 9.3015.30. Undervisers atelier, Kalklejevej 6, 4160 Herlufmagle.
PRIS 2.000 kr. for GL-medlemmer, 2.500 kr. for ikke-medlemmer
TILMELDING Senest torsdag den 12. september 2019 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE

Reboot unges digitale vaner
– opnå bedre koncentration, mental
trivsel og præstationer
Kursusudbyder
Generator

Formål
At give dig indsigt i hvordan Reboot-modellen er opbygget og
de erfaringer, der er gjort med den. At klæde dig fagligt på til
at arbejde med modellens øvelser og metoder i et forløb om at
skabe mere hensigtsmæssige digitale vaner. Kurset giver dig:
▪▪ indsigt i, hvordan du – i samarbejde med de unge – kan komme
frem til konkrete adfærdsændringer og mulige løsninger
▪▪ værktøjer til at give unge mere hensigtsmæssige digitale
vaner
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▪▪ ideer til, hvordan du kan implementere metoderne på dit
uddannelsessted eller i dit arbejde med unge
▪▪ at du får afprøvet de bedste metoder til vanebrydning og
håndtering af tilbagefald i livsstilsændringer – også når
forløbet er slut. Strategierne er altså til langvarig forankring i
din organisation
▪▪ indsigt i Reboot-modellen – både på 1:1 niveau og
organisationsniveau med flere hold og klasser
▪▪ step-by-step gennemgang af opbygningen i et fire ugers
forløb, så du får erhvervet værktøjer og metoder til at bruge
forsøget i dit arbejde med unge

Indhold
Det vælter ind med digitale forstyrrelser på telefoner og andre
digitale devices. Også i skoletiden. Derfor har mange unge svært
ved at holde fokus og ved at koncentrere sig i undervisningen,
ligesom det også kan være svært finde ro til lektier og faglig
fordybelse.
Reboot-modellen er en metode til at arbejde med unges digitale vaner og til at gøre dem mere hensigtsmæssige. På kurset
får du adgang til alle de velafprøvede værktøjer, der giver markante og omfattende resultater hos unge. Metoden er udviklet
med afsæt i erfaringspædagogikken, suppleret med den nyeste
viden inden for adfærdsdesign, vanebrydning og digitale vaners
påvirkning af menneskets mentale trivsel og præstationsevne.
Kurset er en blanding af korte oplæg, hands on-opgaver,
indlagte dialogøvelser, videoindslag og afprøvning af Debattle
Dysten (et spil om digitale vaner og adfærd).

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 professionelle, der arbejder
med børn og unge. Det være sig som underviser, vejleder, mentor,
pædagog, konsulent eller leder.
UNDERVISER Thomas Pape, stressrådgiver, mentaltræner og ejer
af SPINE.
TID OG STED Mandag den 30. september 2019 kl. 10-16, Scandic
Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
PRIS 1.949 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning og bogen ”Reboot
dine digitale vaner” for GL-medlemmer, 2.295 kr. ekskl. moms og
inkl. forplejning og bogen ”Reboot dine digitale vaner” for ikkemedlemmer.
TILMELDING Generatorpp.dk. Der er åben for tilmeldinger helt
frem til kursusdagen med mindre, der er udsolgt. Skriv ”GL” i
kommentarfeltet for at opnå medlemsrabatten.

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

Forebyggelse, håndtering og løsning af
konflikter i og udenfor klasserummet

Bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi
– todages kursus for de gymnasiale
medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne
Kursusudbyder
GL

Kursusudbyder

Formål

Center for konfliktforebyggelse i samarbejde med GL-E

For at klæde medarbejderrepræsentanter på afholder GL et todages kursus med fokus på bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi.

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 antiautoritære elever, samt elever med en
anden kulturel baggrund fra skolefremmede miljøer, i praksis kan
integreres i en fælles adfærds- og samværskultur.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet 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
UNDERVISER Jon Valdemar Andersen Cand. Scient. Pol, MBA,
direktør og konsulent i Center for Konfliktforebyggelse samt
konfliktmægler og vagt.

Indhold
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 på, hvordan
medarbejderrepræsentanten skal 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 nedskæringer i sektoren.
▪▪ Bestyrelsens rolle med udgangspunkt i medarbejder
repræsentanten, herunder hvordan andre medarbejder
repræsentanter har håndteret bestyrelsesarbejdet.
▪▪ Påvirkningsmuligheder og prioriteringer, herunder
samarbejdsrelationer og forskellen i bestyrelserne.
▪▪ Hvordan arbejder en bestyrelse – regler og opgaver. Hvilke
regler og opgaver er der for bestyrelsen? Der er fokus
på forretningsorden, tavshedspligt og kodeks for godt
bestyrelsesarbejde.
▪▪ 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.

TID OG STED

Kursus 19118: Torsdag den 26. september 2019 kl. 10-16,
Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96,
7000 Fredericia.
Kursus 19125: Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 10-16 i GL,
Vesterbrogade 16, 1620 København V.
PRIS 2.600 kr. for GL-medlemmer, 3.200 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING

Senest søndag den 25. august 2019 for kurset torsdag den
26. september 2019
Senest tirsdag den 1. oktober 2019 for kurset onsdag den
23. oktober 2019 på www.gl.org/GLE

Arbejdsform
Oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling.
MÅLGRUPPE Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser ved
gymnasiale uddannelser.
TID OG STED Tirsdag den 1. oktober til onsdag den 2. oktober
2019, Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1,
2630 Taastrup. Endeligt program vil blive annonceret på GL’s
hjemmeside www.gl.org/GLE.
PRIS Kursusudgift 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/GLE
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Den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse

Grunduddannelse for
tillidsrepræsentanter

– brancherettet for gymnasieskoler

Kursusudbyder

Kursusudbyder
GL-E og Danske Gymnasier i samarbejde med Din arbejdsmiljøpartner

Formål
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at
nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejds
ledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet 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.

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 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

Målgruppen for Arbejdsmiljøuddannelsen er
nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere med
ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker
genopfriskning.
UNDERVISER Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen.
MÅLGRUPPE

TID OG STED

Kursus 19103: Tirsdag den 1. oktober kl. 10 til torsdag den
3. oktober 2019 kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter,
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Kursus 20106: Tirsdag den 10. marts kl. 10 til torsdag den
12. marts 2020 kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter,
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Kursus 20107: Tirsdag den 29. september kl. 10 til torsdag
den 2. oktober 2020 kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter,
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
PRIS 8.750 kr.
TILMELDING

Kursus 19103: Senest torsdag den 29. august 2019 på
www.gl.org/GLE
Kursus 20106: Senest torsdag den 6. februar 2020 på
www.gl.org/GLE
Kursus 20107: Senest torsdag den 27. august 2020 på
www.gl.org/GLE

Modul 1A Mandag den 16. september til onsdag den
18. september 2019, Comwell Klarskovgaard,
Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
Modul 1B Onsdag den 2. oktober til fredag den 4. oktober 2019,
Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Modul 2A Tirsdag den 29. oktober til torsdag den 31. oktober
2019, Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
Modul 2B Mandag den 11. november til onsdag den 13. november
2019, Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Modul 3A Onsdag den 15. januar til fredag den 17. januar 2020,
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
Modul 3B Onsdag den 29. januar til fredag den 31. januar 2020,
Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
PRIS Gratis, GL betaler ophold og transport. Se gl.org for
rejsebestilling og retningslinjer.
TILMELDING På www.gl.org. Medmindre du giver særlig besked, er
det med to overnatninger.

Coaching, et individuelt tilbud
til fastansatte
Kursusudbyder
GL
Gymnasiereform, flere arbejdsopgaver, ændret ungdomskultur,
kollegasamarbejde mv. giver nye vilkår og udfordringer for lærernes arbejde.
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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.

samarbejde. 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.

Formål

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

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

Arbejdsform

Nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.
Maja Aasted, Samarbejdssekretariatet.
TID OG STED Kursus 19117: Fredag den 25. oktober 2019,
kl. 10-16, Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96,
7000 Fredericia.
PRIS 2.550 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest tirsdag den 24. september 2019 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

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.
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 V, eller de kan foregå efter aftale på egen skole/
hjemme. Løbende tilmelding er mulig.
PRIS 4.500 kr. ved samtaler i GL, Vesterbrogade 16,
1620 København V.
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.
MÅLGRUPPE

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 ledelses- som medarbejdersiden, for at skabe en fælles forståelse og
platform for arbejdet i SU.

Indhold

Arbejdsmiljøseminar 2020
– for arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere
Kursusudbyder
GL i samarbejde med Danske Gymnasier

Indhold
Seminaret har til formål at tilbyde deltagerne opdateret og
sektorrelevant viden samt konkrete redskaber til det lokale sam
arbejde om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Seminarets indhold vil afspejle aktuelle udfordringer, som i
særlig grad præger gymnasierne.
Mere information om programmet kan findes på GL’s hjemmeside fra begyndelsen af skoleåret 19/20.
Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljø
lovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse
af en varighed svarende til 1½ dag.

Arbejdsform
Der veksles mellem oplæg, workshops og debat.
MÅLGRUPPE Arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere ved
gymnasiale uddannelser, også ikke-GL-medlemmer. Det
anbefales, at både skolens arbejdsmiljørepræsentant og arbejds
miljøleder deltager. Hvis det ikke er muligt, er arbejdsmiljø
repræsentanten eller arbejdsmiljølederen velkommen alene.
TID OG STED Torsdag den 23. januar kl. 10 til fredag den 24. januar
2020 kl. 12. Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Med
mindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.
PRIS 3.900 kr. (3.100 kr. uden overnatning). Transporten er for
egen regning.
TILMELDING Fra den 1. september 2019 til fredag den
20. december 2019
Endeligt program bliver opdateret på GL’s hjemmeside
www.gl.org/GLE

Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som
SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for sam
arbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads.
Du får også indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger
samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre
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Master i gymnasiepædagogik (MIG)
Kursusudbyder
IKV – Syddansk Universitet

Formål
Master i Gymnasiepædagogik giver de studerende et grundigt
overblik over teoridannelser, der sætter dem i stand til at foretage kvalificerede og videnskabeligt begrundede valg vedrørende
undervisning og ledelse inden for de gymnasiale uddannelser.
Undervisningen varetages af forskere inden for feltet.

Indhold
MIG er opbygget af 4 moduler, der hvert strækker sig over ét
semester. Det sidste modul består i arbejdet med en afhandling
under individuel vejledning. Beståede eksaminer udløser 60 ECTS.
Uddannelsen udbydes i to linjer:
MIG/Didaktik – for gymnasielærere med interesse for eller
særligt ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering
af pædagogisk didaktisk udvikling. Der undervises i teori om
skolekultur, om læring og om didaktik på et niveau, der bygger
oven på pædagogikum og knytter an til de studerendes undervisningserfaring. De studerende føres ajour i områdets hurtigt
voksende teoridannelser, bl.a. gennem arbejdet med konkret
case-materiale, og som helhed sigter uddannelsen såvel på
forbedring af egen undervisning som på varetagelse af pædagogiske ledelsesopgaver.
MIG/Ledelse – for gymnasielærere og -ledere med interesse
for eller særligt ansvar for organisation, organisationsudvikling,
strategi og ledelse. Der undervises i teori om organisation og
organisationsudvikling, om ressourcestyring og strategi, og
undervisningen bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige
problemstillinger som case og udgangspunkt for analyser og
diskussioner.

Arbejdsform
Undervisningen er forskningsbaseret og øvelses- og caseorienteret med kortere oplæg.
MÅLGRUPPE
UNDERVISERE

Undervisere og ledere på de gymnasiale uddannelser.
Undervisningen varetages af forskere inden for

feltet.
TID OG STED Se uddybende beskrivelse og praktiske oplysninger
www.sdu.dk/mig
PRIS Enkeltmodul 22.000 kr. hele forløbet 88.000 kr.
TILMELDING Kontakt Bettina Ross, tlf. 6550 3659,
bettina.ross@sdu.dk

MiniMaster i Didaktisk
Udviklingsledelse (DU)
Udbyder
IKV – Syddansk Universitet

Formål
Uddannelsen MiniMaster Didaktisk Udviklingsledelse sætter de
studerende i stand til arbejde systematisk med undervisningsudvikling i gymnasiet og på hf.
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Indhold
Uddannelsen kombinerer den teoretiske del om didaktik, organisation og udvikling med praktisk projektledelse tæt knyttet til et
udviklingsprojekt, som den studerende sideløbende med uddannelsen arbejder med på sin ansættelsesskole.
Forløbet strækker sig over ét år. Afslutter man med eksamen,
udløses 15 ECTS, der evt. kan indgå i en masteruddannelse (således kan bestået DU afløse ét semester på én af MIG’s to linjer).

Arbejdsform
Undervisningen er forskningsbaseret og øvelses- og case
orienteret med kortere oplæg.
UNDERVISERE Undervisningen foretages af teoretikere og
praktikere inden for det gymnasiale felt.
TID OG STED Se uddybende beskrivelse og praktiske oplysninger
www.sdu.dk/du
PRIS 24.500 kr. inkl. overnatning og forplejning, ekskl. moms.
TILMELDING Kontakt Bettina Ross, tlf. 6550 3659,
bettina.ross@sdu.dk

Master i Læreprocesser
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

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.

Indhold
Master i Læreprocesser 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 specialiseringer og 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 finder du videoer, brochuremateriale og casehistorier, hvor
tidligere studerende fortæller om deres udbytte af Master i
Læreprocesser.
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 2020 og afsluttes i
januar 2022. Seminarerne finder sted i Aalborg.
PRIS 24.900 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.mlp.evu.aau.dk

Master i Innovation og
Kreativt Læringsdesign
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

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

Indhold
Master i Læreprocesser, specialiseringen i Innovation og Kreativt
Læringsdesign (KREA) 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 finder du videoer, brochuremateriale og casehistorier, hvor
tidligere studerende fortæller om deres udbytte af Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign.

MÅLGRUPPE Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign hen
vender sig til ledere eller undervisere, der har en særlig interesse
for kreative og innovative læreprocesser og de designmæssige
aspekter af forandringsprocesser. Herunder ledere eller under
visere med ansvar for udvikling af og rammesætning for med
arbejderes opbygning af nye undervisningsformer- og kompetencer.
TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2020 og afsluttes i
januar 2022. Seminarerne finder sted i Aalborg.
PRIS 24.900 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.krea.evu.aau.dk

Master i Organisatorisk
Coaching og Læring
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

Formål
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.

Indhold
På Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC) bliver du
uddannet i at skabe læring og forandring i organisationer med
brug af coaching og ledelse af dialogiske processer. 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.
Læs mere på uddannelsens hjemmeside: www.moc.evu.aau.dk.
Her finder du videoer, brochuremateriale og casehistorier, hvor tidligere studerende fortæller om deres udbytte af Masteruddannelsen
i Organisatorisk Coaching og Læring.
MÅLGRUPPE Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandrings
ledelse, procesledelse, personaleudvikling, HR eller undervisning,
og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling med mærkbare
resultater.
TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2020 og afsluttes i
januar 2022. Seminarerne finder sted på konferencecenter i hhv.
Aalborg og København.
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PRIS

37.500 kr. pr. semester.
Via uddannelsens hjemmeside: www.moc.evu.aau.dk

TILMELDING

Master i Ledelses- og
Organisationspsykologi
Kursusudbyder
Aalborg Universitet

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 lederskab
▪▪ at 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

TID OG STED Uddannelsen begynder 1. februar 2020 og afsluttes
i januar 2022. Seminarerne finder sted på konferencecenter i
Aalborg.
PRIS 37.500 kr. pr. semester.
TILMELDING Via uddannelsens hjemmeside: www.loop.evu.aau.dk

PD i Vejledning og Supervision
Kursusudbyder
Københavns Professionshøjskole

Formål
Det er formålet, at den studerende opnår kompetence til at vejlede og rammesætte lære- og forandringsprocesser. Vejledningen kan strække sig fra faglig ekspertrådgivning og formidling til
dialogisk intervention som fx supervision, konsultation, coaching
og mentoring.

Indhold

Master i Læreprocesser, specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP) giver dig 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: 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

Deltagerne opbygger kompetence til at arbejde som vejleder,
coach, supervisor mv. inden for fx uddannelser, kollega- og teamsamarbejde, medarbejderkompetenceudvikling, karriereudvikling
og udviklings- og projektarbejde. Den samlede PD i vejledning og
supervision består, ud over de obligatoriske moduler i pædagogisk viden og forskning og undersøgelse af pædagogisk praksis,
af tre særligt fagrettede moduler:
Kollegial vejledning: På dette modul arbejdes med at tilrettelægge, lede, analysere og deltage i kollegiale vejledningsforløb.
Du får konkrete redskaber til din praksis, bl.a. arbejder vi med
sproget som en konsultativ færdighed, procesledelse i konfliktsituationer samt at skabe hensigtsmæssige positioner i det kollegiale udviklingsarbejde.
Vejledningsmetoder- og processer: På dette modul får du
redskaber til rollen som den professionelle samtalepartner, der
kan facilitere, analysere og evaluere gruppedynamiske processer
i relation til vejledning. Vi vil bl.a. arbejde med narrative interventionsformer som fx bevidning.
Vejledningsteori og forandringsprocesser: På dette modul
er der især fokus på at facilitere læreprocesser ift. udviklings
aktiviteter. Du får indsigt i interventionsmetoder på både gruppeog individniveau samt redskaber til at organisere og gennemføre
organisatorisk coaching.
Ønsker du at gennemføre en hel PD, skal du afslutningsvis
gennemføre et afgangsprojekt på 15 ECTS.

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.
Læs mere på uddannelsens hjemmeside: www.loop.evu.aau.dk.
Her finder du videoer, brochuremateriale og casehistorier, hvor
tidligere studerende fortæller om deres udbytte af LOOPmasteruddannelsen.

MÅLGRUPPE Alle der arbejder med eller ønsker at arbejde med
facilitering af refleksion i kollegiale sammenhænge.
TID OG STED Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg,
Vi har opstart i både september og januar. Se mere på
www.kp.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser.
PRIS Prisen for hvert modul er 9.750 kr. pr. deltager (der tages
forbehold for mindre prisreguleringer).
TILMELDING www.kp.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser

MÅLGRUPPE LOOP-uddannelsen 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.

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledning

Indhold

> se uddannelsen under Vejledning
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MEDLEMSTILBUD

Stresshåndtering og personlig
planlægning i arbejdslivet

ger, man allerede har med nonverbal kommunikation og udvikle
sig sammen med andre på samme niveau. Kurset kan ses som
en overbygning på kurset ”Stemme og kropssprog i lærerrollen”.
Det er ikke en forudsætning at have taget dette kursus først,
men det forventes, at man har nogle erfaringer med emnet i
forvejen.

Kursusudbyder

Indhold

GL-E

I denne workshop arbejder vi med udvikling af din nonverbale
kommunikation med udgangspunkt i følgende overskrifter:
1. Din stil i forhold til kropsholdning, bevægelsernes tempo,
mimik, gestik, øjenkontakt, taletempo, stemmens volumen,
tonefald, pauser
2. Give og tage plads i klasserummet med din stemme,
kropsholdning og bevægelser
3. Skabe, styre og forandre en stemning eller energi i
klasserummet

Formål
Formålet med kurset er at forebygge stress ved at opnå overblik
over og styring af 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. 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
Gymnasiale lærere.
Søren Braskov, Erhvervspsykolog
TID OG STED Kursus 19124: Fredag den 27. september 2019,
kl. 10-16 i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som medlemstilbud for
et deltagergebyr på 450 kr. For medlemmer, der har brugt et
medlemstilbud i samme skoleår, er prisen 2.700 kr. For ikkemedlemmer er prisen 3.400 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 5. september 2019 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

Arbejdsform
På baggrund af korte oplæg og enkelte fællesøvelser med
underviseren arbejder vi i små grupper med øvelser, hvor der er
mulighed for at bevidstgøre, træne, reflektere og forbedre din
kommunikation. Du kommer til selv at være på en stor del af
tiden, og vi optager på video, så du får de bedste muligheder for
at kunne både se og høre dig selv.
Hvis du har en telefon, der kan optage video, må den meget
gerne medbringes.
Hvis du har et forbillede/en favorit, der er god til at tale eller
performe på en eller anden måde, så medbring gerne et kort
videoklip/link til YouTube (max 2. minutter) vi skal se, og overvej,
hvad du godt kan lide ved denne persons stil.
MÅLGRUPPE Lærere med flere års erfaring, eller lærere der har
taget kurset ”Stemme og kropssprog i lærerrollen” eller lærere,
der ved noget om brugen af stemme og kropssprog i forvejen.
UNDERVISER Birthe Hougaard-Andersen. Lektor i musik, dramatik
og dansk. Forfatter til bøgerne: ”Gennemslagskraft og nonverbal
kommunikation – bliv, set, hørt og forstået”, Gyldendal Business
2010 og ”Stemme og kropssprog i lærerrollen”, Frydenlund
2016. Se mere på www.hitpåhit.dk.
TID OG STED Kursus 20103: Mandag den 30. marts 2020, kl. 10-16,
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som medlemstilbud for
et deltagergebyr på 450 kr. For medlemmer, der har brugt et
medlemstilbud i samme skoleår, er prisen 2.800 kr. For ikkemedlemmer er prisen 3.500 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 27. februar 2020 på
www.gl.org/GLE

Nonverbal kommunikation og
udvikling af personlig stil

Stemme og kropssprog i lærerrollen

Kursusudbyder

GL-E

GL-E

Formål
Kursets formål er at give lærere mulighed for at udvikle og
bevidstgøre deres nonverbale kommunikation og personlige stil.
Desuden er kurset en mulighed for at få feedback på de erfarin-

Kursusudbyder
Formål
Det er kursets formål at give lærere praktiske redskaber inden
for klasseledelse og relationskompetencer. Det sker igennem
træning og forøget bevidsthed af eget udtryk med stemme og
kropssprog.
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Indhold
Lærerrollen udvikler sig hele tiden, og de sidste mange år har
der været fokus på tydelig klasseledelse, for at få klasserne til at
fungere godt. De seneste år er større relationskompetencer også
kommet på dagsordenen som en vigtig medspiller. Det er min
erfaring, at hvis man forøger sin bevidsthed om brugen af egen
stemme og eget kropssprog, får man mange gode redskaber
til at forbedre sin klasseledelse og sine relationskompetencer.
Derudover får man også redskaber til at fastholde elevernes
opmærksomhed.
På kurset vil vi beskæftige os med følgende emner:
1. startritualet og slutritualet. Start og slut din time godt. Hver
gang
2. powerposes og energi. Du kan påvirke stemningen i
klasselokalet
3. tal højt og tydeligt, så alle kan høre dig
4. klasselederens kropsholdning. Hvilke signaler sender du?
5. sig det med det rigtige tonefald. Både når du riser og roser
6. aktiv lytning og øjenkontakt skaber gode relationer
7. taletempo, pauser og gestik der fænger og fastholder

Arbejdsform
Workshop: Korte underviseroplæg, praktiske øvelser i plenum,
praktiske øvelser i grupper, individuel refleksion, erfarings
udveksling.
MÅLGRUPPE 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 19121: Mandag den 30. september 2019,
kl. 10-16, Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96,
7000 Fredericia.
PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som medlemstilbud for
et deltagergebyr på 450 kr. For medlemmer, der har brugt et
medlemstilbud i samme skoleår, er prisen 2.800 kr. For ikkemedlemmer er prisen 3.500 kr.
TILMELDING Senest torsdag den 22. august 2019 på
www.gl.org/GLE

Fyraftensmøder om arbejdsglæde
Kursusudbyder
GL

Formål
At få viden om og opmærksomhed på, hvad der skaber arbejdsglæde.

Indhold
Hvad er det egentlig, der skaber arbejdsglæde? Handler det om
den enkeltes humør og tilgang, eller handler det om arbejdet
og arbejdspladsen? Og kan vi mon finde svar på de spørgsmål i
forskningen?
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På fyraftensmødet bliver du præsenteret for, hvad man kan
sige om begrebet Arbejdsglæde ud fra forskningen i arbejdsmiljø.
Og vi vil udforske begrebet sammen og udveksle erfaringer om,
hvad der skal til for at opleve arbejdsglæde, og hvad arbejdsglæde betyder for den enkelte, skolen og eleverne.
Der servers en let anretning undervejs.
UNDERVISERE Karen Albertsen, Cand.Psych. og Ph.d. Arbejder
med emner som stress, arbejde-privatlivsbalance, arbejdstid,
grænseløst arbejde, social kapital, ledelse, samarbejde og
relationel koordinering. Eva Thoft er Cand. Techn. Soc. og master
i organisationspsykologi. Arbejder med rådgivning af arbejds
pladser og udviklingsprojekter inden for social kapital og psykisk
arbejdsmiljø med særligt fokus på at skabe velfungerende
arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø.
MÅLGRUPPE Medlemmer af GL.
TID OG STED

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 16-18.30,
GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16-18.30,
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16-18.30,
The Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C.
PRIS Gratis for GL-medlemmer. GL betaler ikke transport.
Deltagelse påvirker ikke mulighed for at deltage i GL-Emedlemstilbud.
TILMELDING Senest 14 dage før det valgte fyraftensmøde

Seminar for nye lærere
Kursusudbyder
GL

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

Indhold
Programmet er opdelt i tre ’moduler’, hvor du først får mulighed
for at udveksle erfaringer med andre lærere, som også er nye i
lærerjobbet. Herefter hører du lidt om GL, og der bliver mulighed
for at få drøftet dine ansættelsesvilkår, din løn mv.
Om eftermiddagen sætter vi fokus på karriere- og 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 17. marts 2020 kl. 9.15-16 i GL,
Vesterbrogade 16, 1620 København V.

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 3. marts 2020 på
www.gl.org/GLE

Seminar for ikke-fastansatte og vikarer
Kursusudbyder
GL

Formål
GL tilbyder et seminar for ikke-fastansatte og vikarer. 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 27. til lørdag den 28. september 2019,
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 30. august 2019, ”først til mølle”
på www.gl.org.
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KURSER I FAGENE
BILLEDKUNST

Produkt-SRP/SSO/SOP i billedkunst
og design – og Julie Nords kunst og
arbejdsmetoder
Kursusudbyder
Billedkunst- og Designlærerforeningen

Formål
Vil du også gerne have inspiration til arbejdet med produkt-SRP/
SSO/SOP i billedkunst og design? Og er du samtidig interesseret
i at møde billedkunstner Julie Nord og høre hende fortælle om
sine værker på Marselisborg Gymnasium samt prøve hendes
arbejdsmetoder af? Så kom til kursus i Billedkunst- og Design
lærerforeningen.

Indhold
Kursets indhold er todelt: I den ene del af kurset retter vi blikket
mod de muligheder, vi har for at lade vores elever lave produktSRP/SSO/SOP i billedkunst og design, og vi skal bl.a. høre oplæg
fra undervisere, der har erfaring med produkt-SRP/SSO/SOP og
som vil medbringe konkrete eksempler, ligesom fagkonsulenten
vil være til stede for at besvare spørgsmål til emnet. I den anden
del af kurset får vi besøg af billedkunstneren Julie Nord, der med
udgangspunkt i værket "Youth" på Marselisborg Gymnasium
fortæller om sit arbejde, hvorudfra hun med en hands on øvelse
introducerer os til, hvordan hun arbejder.
MÅLGRUPPE

Alle undervisere i billedkunst, design og design &

gende behandling af ler-emnerne i form af tørring, forglødning og
efterbehandling med patinering og enkel glasering.
Sidst, men ikke mindst, vil vi komme med inspiration til hvilke
kunstnere, du kan bruge i din undervisning, så du kommer hjem
fra kurset fuld af gode ideer, både til det praktiske og det teoretiske arbejde.
På grund af den korte tid kan vi ikke nå at tørre og brænde leremnerne, men du får mulighed for at tage egne produkter med
hjem samt at få vejledning i, hvordan du griber den videre proces
an derhjemme.
MÅLGRUPPE Alle undervisere i billedkunst, design samt arkitektur
og design på de gymnasiale uddannelser.
UNDERVISERE Janice Hunter, keramiker, og Elisabeth Østergaard,
gymnasielærer
TID OG STED Mandag den 2. september 2019 fra kl. 9.15-16.00
på Brandts – Museum for kunst og visuel kultur, Brandts Torv 1,
5000 Odense C.
PRIS 1.300 kr. for medlemmer af BDf, 1.700 kr. for
ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest den 10. juni 2019 til Gitte Rye,
grn@vordingborg-gym.dk

BIOLOGI

Et hav af plastik
– plastikforurening af verdenshavene

arkitektur

Kursusudbyder

Fredag den 29. november 2019, kl. 9.30-15.30 på
Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Århus C.
PRIS 1.200 kr. for medlemmer (inkl. moms), 1.600 kr. for ikkemedlemmer (inkl. moms). Ikke-medlemmer bliver ved samme
lejlighed meldt ind.
TILMELDING Senest tirsdag den 1. oktober 2019 til Line Højgaard
Porse, lh@vghf.dk. Husk at skrive det fulde navn, fag og
arbejdsplads samt skolens EAN-nr.

GL-E

TID OG STED

Formgivning i ler
Kursusudbyder
Billedkunst- og Designlærerforeingen

Formål
Du opnår grundlæggende viden og redskaber til at kunne arbejde
med ler i din undervisning.

Indhold
Der vil blive undervist i forskellige teknikker som modellering,
pølseteknik og pladeteknik. Desuden vil vi gennemgå grundlæg-
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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
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.

Arbejdsform
Vi starter med et oplæg om plastik i havet, så deltagerne for en
basal baggrundsviden indenfor emnet. Senere på dagen går vi i
laboratoriet og undersøger fisk for mikroplastik, så deltagerne
oplever plastikforureningens omfang helt tæt på og ser konsekvenserne med egne øjne. Underviseren sørger for hele urensede
sild. Som deltager skal man selv sørge for evt. plastikhandsker.
MÅLGRUPPE Undervisere i biologi og geografi på de gymnasiale
uddannelser.
UNDERVISER Julie Juanita Larsen, cand.scient. i havbiologi.
Julie har bl.a. arbejdet for miljøorganisationen Plastic Change
og skrevet to undervisningsmaterialer for Gyldendal om
plastikforurening samt en børnebog om emnet.
TID OG STED

Kursus 19123: Mandag den 28. oktober 2019 kl. 10-16, NEXT
Sukkertoppen Gymnasium, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby.
Kursus 20105: Onsdag den 15. januar 2020 kl. 10-16, Silkeborg
Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg.
PRIS 2.200 kr. for GL-medlemmer, 2.700 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest torsdag den 26. september 2019 for kursus
19123 og senest mandag den 16. december 2019 for kursus
20105 på www.gl.org/GLE

Læring og hukommelse i
biologisk perspektiv

MÅLGRUPPE Biologilærere på ungdomsuddannelserne og andre
med interesse for at tilegne sig viden om sammenhængen
mellem pædagogik og hjerne belyst fra en biologisk vinkel.
UNDERVISER Lektor Troels Wolf, Solrød Gymnasium. Troels Wolf
er cand.scient. lektor i biologi, idræt og retorik, har skrevet bogen
”Husk hjernen” og er medforfatter til bogen ”Psykologi – fra celle
til selfie”.
TID OG STED Kursus 19126: Tirsdag den 8. oktober 2019,
kl. 9.30-16.00, Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs gade 1,
2630 Taastrup.
PRIS 2.500 kr. for GL-medlemmer, 3.100 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest mandag den 9. september 2019 på
www.gl.org/GLE

Climate change
– mellem data og fantasiens kraft
Kursusudbyder
SDU

Formål
Deltagerne vil på kurset få en overordnet introduktion til problematikkerne omkring at undervise i klimaforandringer i et tværfagligt perspektiv, og de bliver præsenteret for en lang række
materialer, både fra biologi og engelsk, der kan anvendes i den
efterfølgende undervisning i klassen.

Kursusudbyder

Indhold

GL-E i samarbejde med forlaget Columbus

Hvilken konsekvens har det for Danmark, at verdenshavene
stiger, og at vejret bliver mere ekstremt? Udgangspunktet ligger i aktuelt forskningsarbejde ved Gyldensteen Strand på Fyn,
hvor kystsikringsmetoden kaldet ”managed realignement” blev
realiseret. I 2014 rev man diger ned og stoppede udpumpningen,
og hvad der før var agerjord, blev forvandlet til to vådområder for
at agere buffer for havet. Før og efter oversvømmelsen har biologer fra SDU fulgt områdernes drivhusgasudledning for at finde
svar på, om det er en klimagevinst at lade landbrugsjord oversvømme, om gendannede vådområder (naturgenopretning) kun
er symptombehandling på klimaforandringskonsekvenser, eller
om de faktisk kan være med til at hæmme drivhusgasudledning
og dermed modvirke global opvarmning.
Det konkrete eksempel leder over til, hvordan videnskabens
stadigt mere alarmerende rapporter om global opvarmning har
haft indflydelse på science fiction om katastrofale fremtids
scenarier. Hvad er, og hvad kan den nye genre kaldet cli-fi?
Hvilken rolle spiller fx den bibelske fortælling om Noah og syndfloden, når vi taler om kommende mulige oversvømmelser forårsaget af et skiftende klima?

Formål
At bevidstgøre undervisere om de processer der sker i hjernen,
når vi lærer noget, og når vi husker det lærte. Hvilke betingelser
der skal være opfyldt, for at hjernen fungerer optimalt? Hvilke
eksperimenter kan inddrages i biologiundervisningen?

Indhold
Med udgangspunkt i ny viden om den plastiske hjerne præsenteres kursisterne for, hvordan læring og hukommelse skal forstås
ud fra et biologisk perspektiv.
▪▪ hvordan arbejder hjernen?
▪▪ hippocampus og deklarativ hukommelse
▪▪ basalganglier og procedural hukommelse
▪▪ en neuropsykologisk model for læring
▪▪ læringens cellebiologi og biokemi
▪▪ en neuropsykologisk model for tænkning under
problemløsning
▪▪ hukommelsens betydning for læreprocesser
▪▪ opmærksomhedens betydning for læreprocesser
▪▪ multitasking
▪▪ hvad fremmer læring, og hvad hæmmer læring?
▪▪ opmærksomhed og læring
▪▪ eksperimenter i biologiundervisningen

Arbejdsform
Forelæsning, diskussion i smågrupper, øvelser. Deltagere bedes
medbringe pc. Oplys fagkombination ved tilmelding.

Arbejdsformer
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshops, og der er indlagt en ”walk
-and -plan” i Fyns smukkeste landskab.
Undervisere i engelsk og/eller biologi.
Torsdag den 19. september 2019 kl. 10-16 (ankomst
fra kl. 9.30) på SDU’s feltstation i Svanninge bjerge på Sydfyn.
MÅLGRUPPE
TID OG STED
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UNDERVISERE Ph.d. Susan G. Graungaard Petersen fra Biologisk
Institut og lektor Rune Graulund, Institut for Kulturvidenskaber,
begge SDU.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Yderligere informationer, bl.a. mulighed for
fællestransport fra Odense og tilmelding senest 19. august på
www.sdu.dk/temadage

DANSK

Multimodal produktion i dansk
Kursusudbyder
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
samspil mellem modaliteter. Tanken er, at eleverne først træner
analysen af multimodale tekster, og at det analytiske begrebsapparat 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/pararbejde i disse værktøjer.
Du skal medbringe computer, høretelefoner og adgang til
Google-konto.
Dansklærere på stx og hf. Max. 20 deltagere.
UNDERVISER Mads Damgaard Fangel, lektor på Egaa Gymnasium.
TID OG STED Kursus 19119: Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 10-16,
MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.
PRIS 2.550 kr. for GL-medlemmer, 3.200 kr. for ikke-medlemmer
TILMELDING Senest fredag den 6. september 2019 på
www.gl.org/GLE
MÅLGRUPPE
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Den genfortryllede Andersen
– et litteraturdidaktisk projekt om
H.C. Andersens eventyr
Kursusudbyder
Den genfortryllede Andersen arrangeres i et samarbejde mellem
Institut for Kulturvidenskaber og H.C. Andersen Centret, Syddansk
Universitet, H.C. Andersen Fonden og Dansklærerforeningen.

Formål
Er du interesseret i at forny din undervisning i litterære tekster
på måder, som kan engagere dine elever? Har du lyst til at fordybe dig i nærlæsninger af tekster og diskutere dem med gode
kolleger? Har du brug for at genfortrylle din undervisning i H.C.
Andersens eventyr?
Så er det oplagt, at du deltager i kurset Den genfortryllede
Andersen i efteråret 2019.

Indhold
Kurset har et nyt format ved at kombinere 3 fordybelsesseminarer i efteråret 2019 med undervisningsdesigns. Fordybelsesseminarerne består af oplæg ved underviserne og inviterede
forskere samt inspirationssamtaler og sparring.
Det er målet, at kurset resulterer i en bog med deltagernes
bidrag til nye måder at undervise i H.C. Andersen og litterære
klassikere. Læs mere på www.sdu.dk/genfortrylledEANdersen

Arbejdsform
3 fordybelsesseminarer med oplæg og diskussioner samt
arbejde med undervisningsdesign i de mellemliggende perioder.
Dansklærere på alle gymnasiale uddannelser
lektor, ph.d. Steen Beck, Syddansk Universitet, og
lektor Tony Andersen, Odense Katedralskole, som tidligere har
afholdt et 1-dages kursus om HCA, og som hver er aktuelle med
ny bog om H.C. Andersen
MÅLGRUPPE

UNDERVISER

TID OG STED

Torsdag den 29. august 2019 kl. 12.00-16.30.
Torsdag den 26. september 2019 kl. 12.00-16.30.
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 12.00-16.30.
Alle kursusdage afholdes på H.C. Andersen Centret,
Odense adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C.
PRIS 4.500 kr. pr. deltager (ekskl. moms).
TILMELDING Senest onsdag den 7. august 2019
ikv-efteruddannelse@sdu.dk

Ghetto-litteratur: forsker og forfatter
Kursusudbyder
SDU

Formål
Mød forskeren Jon Helt Haarder, SDU, og forfatter Morten Pape
(Planen og Guds bedste børn) med oplæg og dialog om ghetto
litteratur. På denne TEMADAG ser vi på andre historier om ghettoerne. Både forfatternes personlige beretninger og forskernes
større billede og længere historie tegner fænomenet anderledes
op, end politikerne gør. Hvad er ghettoernes baggrund, og hvor-

dan ser de ud i den aktuelle bølge af litterære opvækstbeskrivelser fra forsømte boligområder – og hvad med TV og musik?

Indhold
Dagen består af forelæsninger og workshop, og dagen samles
i en samtale mellem Jon Helt Haarder og Morten Pape. Du får
tekster til nyeste tid og læser et tema, der engagerer dine elever.
Litteraturen sættes sammen med andre medier, og det hele ses
i en længere historie om velfærdsstaten Danmark med udblik til
Skandinavien i øvrigt. Du har til sidst en enestående mulighed for
at høre en forsker og en forfatter debattere litteratur og samfund, perkere og kartofler, indhold og form. Tekstuddrag med
mere vil foreligge på forhånd, så dagens workshop-arbejde bliver
kvalificeret og brugbart i den efterfølgende undervisning.
MÅLGRUPPE Dansklærere i de gymnasiale uddannelser
får her en tematisk tilgang til nyeste tid og medier –
umiddelbart anvendelig viden, vinkler og greb på nye danske
ghettobeskrivelser i mange genrer, farver og formater.
TID OG STED Onsdag den 30. oktober 2019, SDU, Campusvej 55,
5230 Odense M.
PRIS 1.900 kr.
TILMELDING Yderligere informationer og tilmelding senest
mandag den 30. september 2019 på www.sdu.dk/temadage

Årsmøde-kursus 2019:
Virkelighedsopfattelser – møder
mellem menneske og teknologi

turen og vores digitale kultur og Louise Brix om fake news samt
underviser Lean Pejtersen om dystopier og sci-fi-film. Deltag i
workshops og tag konkrete ideer til undervisningen med hjem om
forskellige sider af årsmødets emne.
New York Times har i “Places to go in 2019” netop udpeget
Aalborg til verdens 8. mest interessante by med bemærkningen
“architecture revitalizes the waterfront”. Om dette vil byplans
arkitekt Anne Juel Andersen give os syn for sagn under en
byvandring.
TID OG STED Årsmøde-kurset afholdes den 3.-5. oktober 2019,
Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg,
tlf. 9813 8400.
PRIS

To overnatninger: 4.550 kr. for medlemmer af Dansklærer
foreningen, 5.000 kr. for ikke-medlemmer.
En overnatning: 3.350 kr. for medlemmer af Dansklærer
foreningen, 3.800 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er for enkeltværelse. I prisen er inkluderet kursus
materiale efter aftale med Copydan. Prisen er ekskl. moms.
To overnatninger: Torsdag den 3. oktober 2019, kl. 12, til lørdag
den 5. oktober 2019, kl. 11.
En overnatning: Torsdag den 3. oktober 2019, kl. 12, til fredag
den 4. oktober, kl. 16.
TILMELDING Senest den 1. september 2019 via www.dansklf.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Carsten Ullum:
cu@hansenberg.dk

Nye fagdidaktiske vinkler

Kursusudbyder

Kursusudbyder

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

Dansklærerforeningen/G, Sektionen for stx og hf

Formål og indhold

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.

“Hvorfor kigger du på mig, Hvem er du? / Er du en hacket og
handlet profil? / Er du klar til kamp, måske valgkamp, er du /
maven ind og blændende smil? / Er du robot? (bevis du ikke er
robot).” Lone Hørslev, Dagene er data, 2018
Hvad betyder det for vores virkelighedsopfattelse som mennesker og borgere, at teknologier spiller en stadigt større rolle
for vores liv? Sociale medier påvirker vores liv, og kritikerne har
i særlig grad kaldt på besindighed og udtrykt skepsis i de seneste år. Vi er blevet opmærksomme på, hvordan algoritmer, big
data, ”alternative kendsgerninger”, fake news og ansigtsløse,
virtuelle personer påvirker vores opfattelse af vores identitet og
samfundsliv i både et lokalt og globalt perspektiv. Vi gøres også
konstant opmærksomme på, hvordan robotteknologier, kloner og
genteknologi vinder indpas og vil være en afgørende faktor, både
i morgendagens samfund, arbejdsliv og sundhed. Årsmødet 2019
vil søge at stille spørgsmål til betydningen af teknologier i både
medier og litterære og æstetiske udtryk, og hvordan vi derigennem skal forstå os selv som mennesker.
På årsmødet deltager forskere, didaktikere og kunstnere, og vi
skal ud og se på Aalborg.
Kom og oplev forfatterne Olga Ravn og Kaspar Colling Nielsen, og oplev også Lone Hørslev optræde med Uhørt. Få nye perspektiver på emnet ved at lytte til forskerne Tobias Skiveren om
litterære dystopier, Søren Bro Pold om metainterfaces i littera-

Formål

Indhold
Kurset har fokus på at præsentere en vifte af nyere didaktiske
og tematiske tilgange til danskundervisningens 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 kan vi kaste
nyt blik på litterære læsninger?
Kurset vil indeholde workshops, videndeling og teoretiske og
praksisnære oplæg.
TID OG STED Onsdag den 22. januar til torsdag den 23. januar
2020, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
PRIS 3.550 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen,
3.950 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er ekskl. moms. I prisen
er inkluderet kursusmateriale efter aftale med Copydan.
TILMELDING Senest den fredag den 20. december på
www.dansklf.dk. Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til
kontaktperson Katrine Haaning: kh@egaa-gym.dk
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Den personlige stemme

Regionale kurser

Kursusudbyder

Også i det kommende skoleår afholder fagkonsulenterne og
Dansklærerforeningens (G og E) regionsrepræsentanter et årligt
kursus/møde i hver af landets regioner.
Kig i Dansk Noter og på www.dansklf.dk for information om,
hvornår mødet afholdes i din region. Møderne vil ligge vinter og
forår 2019-2020.

Dansklærerforeningen/G, Sektionen for stx og hf

Formål
De nye skriftlige eksamensgenrer har introduceret begrebet
den personlige stemme. I Lærerens hæfte 2 (2018) forklares
opprioriteringen af den personlige stemme ud fra ønsket om at
give plads til elevernes skriver-jeg. Eleverne skal kunne udvikle
og udfolde sig. De skal kunne vise, at de har noget på hjerte, og
de skal kunne udtrykke sig inden for en given genre med dertilhørende modtagere. Kort sagt: fremdyrke deres egen stil og
stemme. Men hvordan hjælper vi eleverne på vej i denne proces?
Kursets formål er at give inspiration og konkrete ideer til arbejdet
med den personlige stemme i de skriftlige genrer i gymnasiet.

Indhold
Kurset rummer både faglige oplæg om skrift og stemme samt
workshops, hvor idéer bliver visualiseret og konkretiseret. Vi skal
lytte og udforske. Vi skal lege med opgaver, som vi bagefter kan
give eleverne, og vi skal diskutere mulighederne for den personlige stemme i de tre prøvegenrer.
Kurset indledes og afsluttes med autentiske eleveksempler,
hvor den personlige stemme og stil er fremtrædende.
Torsdag den 5. september 2019, Odense
Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C.
PRIS 1.025 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen,
1.500 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er ekskl. moms. I prisen
er inkluderet kursusmateriale efter aftale med Copydan.
TILMELDING Senest mandag den 1. juli 2019 på www.dansklf.
dk. Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til kontaktperson
René A. Christoffersen, rc@ghg.dk
TID OG STED

Skolebaserede kurser til dansk på alle
gymnasieuddannelserne
Kursusudbyder

KONTAKT Spørgsmål til kurserne rettes til: Miriam Kruse,
miriam.kruse@kggym.dk

Workshop: Skrivecup 2019/20 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 undervisningsideer
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 konkurrence-tema 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.

Dansklærerforeningen/G, Sektionen for stx og hf

Formål
Dansklærerforeningens sektion for stx og hf afholder skolebaserede kurser i foråret 2020. Kurserne er enkeltdagskurser og relaterer sig til perspektiverne sprog – litteratur – medier. Formålet
med kurserne er at give inspiration til danskundervisningen.

Indhold
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 2020.
TID OG STED Februar, marts og april 2020 på den enkelte skole.
Yderligere information om tilmelding, pris mv. vil fremgå af
folder, der sendes til skolerne i august.
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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 Oktober 2019. Nærmere oplysninger kan findes på
dansklf.dk. Spørgsmål til SkriveCup og workshop kan rettes til
Katrine Haaning, tlf. 2625 0513, kh@egaa-gym.dk. Oplysninger
om tilmelding til selve SkriveCup-konkurrencen kan også findes
på dansklf.dk.

2. verdenskrig – fra 1939 til 2019:
historien om dengang i dag
> Se kurset under Tysk

DESIGN OG ARKITEKTUR

Produkt-SRP/SSO/SOP i billedkunst
og design – og Julie Nords kunst og
arbejdsmetoder
> Se kurset under Billedkunst

Formgivning i ler
> Se kurset under Billedkunst

DRAMA

Rejsekursus Berlin

Indhold
Temaet for årskurset er ”Engelsk i en ny hverdag”, og til kurset
vil der være oplæg, der forholder sig til den nye læreplan med
funktionel grammatik, stilistisk analyse i de skriftlige opgaver,
SRP med c-niveau fag og meget andet.
MÅLGRUPPE Medlemmer af Engelsklærerforeningen for
Gymnasiet og HF.
TID OG STED Torsdag den 21. – fredag den 22. november 2019
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
PRIS 3.500 kr. for medlemmer af Engelsklærerforeningen,
4.000 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Tilmelding sker på Engelsklærerforeningen for
Gymnasiet og HF’s hjemmeside www.engelskforeningen.dk

Hvad er fake news? Herunder
kildekritisk analyse
Kursusudbyder
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF

Kursusudbyder

Formål

Dramatiklærerforeningen

Få eksempler med hjem på hvordan du kan inddrage ’fake news’
og faktatjek i din undervisning.

Indhold
Vi deltager i workshops og har samtaler med teatre som fx
Schaubühne, Rimini-Protokollen, Maxim Gorkij Theater eller
Hebbel am Ufer. Vi hører om deres profil, teaterpædagogik og
nyeste produktioner. Vi besøger Brechtmuseet og andre institutioner. Den endelige plan foreligger i slutningen af 2019, når
teatrene er klar med deres forårsprogram.
Der vil være mulighed for at se forestillinger hver aften.

Formål
At møde de førende teaterinstitutioner i Berlin og få inspiration
til egen undervisningspraksis

Indhold
Hvad er fake news? Og hvorfor er der så meget debat om fake
news for tiden?
Historisk tilbageblik: Falske nyheder har været brugt strategisk af magthavere igennem århundreder.
Hvem står bag produktionen af falske nyheder og hvorfor?
Er de en trussel mod vores demokrati, og kan de påvirke
demokratiske valg? Eksempler fra USA, Frankrig, England.
Kultursociolog og forfatter Finn Rasmussen, aktuel med bogen
Medier og Politisk Kommunikation, forlaget Columbus 2018.
Undervisere på gymnasiale uddannelser.
Fredag den 13. september 2019 kl. 14-16.30,
HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.
PRIS 400 kr. inkl. moms.
TILMELDING Mandag den 1. september 2019 via
Engelsklærerforeningens hjemmeside www.engelskforeningen.
dk/eller til lisbetgeerthsen@gmail.com (Lisbet Geerthsen).
Regionssekretær for Engelsklærerforeningen på Fyn (delt med
Eva Pors)
MÅLGRUPPE

Primært for dramatiklærere.
TID OG STED Onsdag den 15. april til lørdag den 18. april 2020.
PRIS Ca. 3.000 kr. ekskl. transport til og fra Berlin. Prisen
inkluderer tre overnatninger med morgenmad, transport i
Berlin, deltagelse i workshops, teaterinstitutionsbesøg, en
teaterforestilling og et fælles måltid.
TILMELDING Senest tirsdag den 1.oktober 2019 til Michael
Grankvist Sørensen på mg@risskov-gym.dk
MÅLGRUPPE

ENGELSK

TID OG STED

30 år efter Murens fald
– hvor står Europa i dag?

Engelskfaget i en ny hverdag

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Formål

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF

Gymnasielærere med engelsk, historie og tysk får trukket en
historisk og tematisk linje fra Murens fald til i dag.

Formål

SDU

Årskursus og generalforsamling
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Indhold
Da Muren faldt, sprang champagnepropperne både i Tyskland
og i Storbritannien, hvor medierne allerede dagen efter skrev
om begyndelsen på en ny æra, nemlig enden på den kolde krig
mellem Øst og Vest. Alligevel var reaktionerne blandede. På den
ene side tog Storbritannien gerne æren for de vestlige demokratiers sejr over den kommunistiske østblok. Men omvendt skabte
den kolde krigs afslutning en række nye udfordringer. Tyskland
fokuserede på at få de nye Bundesländer gjort til en del af et
samlet Tyskland, og det skabte (endnu en gang) et tyskdomineret
økonomisk og politisk kraftcenter i hjertet af Europa. Særligt for
Storbritanniens premierminister Margaret Thatcher var dette en
mulig trussel mod britiske interesser og fastholdelsen af magtbalancen på kontinentet, og frygten for tyske stormagtsdrømme
blussede op igen.
I dag, 30 år efter Murens fald, befinder EU sig i en af sine
største kriser nogensinde: Med flygtningestrømme, ny højrepopulisme i dele af Europa og et truende Brexit i horisonten, er
spørgsmålet om Europas fremtid mere aktuelt end nogensinde
før. Samtidig med at den tyske kansler Angela Merkel er på vej til
at forlade posten som kansler for Europas vigtigste økonomi, der
døjer med voldsomme udfordringer i fremtiden, ser det ud som
om, adskillelsen mellem Øst- og Vesttyskland igen dominerer
tysk politik.
Har euforien over Murens fald været kortsigtet? Hvad betød
Murens fald for Tyskland og Storbritannien dengang, og hvordan
er udviklingen politisk, kulturelt og samfundsmæssigt forløbet
siden dengang? Er Europa på vej til at falde fra hinanden? Eller
tegner der sig et nyt Europa i horisonten?
Gymnasielærere i engelsk, tysk og historie
Tirsdag den 22. oktober 2019, SDU, Campusvej 55,
5230 Odense M.
UNDERVISERE Lektor Moritz Schramm, Institut for Kultur
videnskaber og adjunkt Christian Damm Pedersen, Institut for
Historie, begge SDU.
PRIS 1.900 kr.
TILMELDING Yderligere information og tilmelding senest
22. september 2019 på www.sdu.dk/temadage

har det desuden betydning, at underviseren kan møde eleverne
med en faglig forståelse af, hvad ordblindhed er for en s tørrelse,
og hvad ordblindhed kan betyde for elevernes tilegnelse af
mundtlige og skriftlige færdigheder.
På kurset zoomer vi ind på krydsfeltet mellem ordblindhed
som læringsforudsætning og tilegnelsen af engelsk som fremmedsprog. Blandt andet kommer vi ind på tilegnelse af færdigheder på ordniveau samt brug af stilladserende værktøjer og læseog skriveteknologi, når eleverne skal skrive og læse tekster på
engelsk.
MÅLGRUPPE Kurset målrettes engelsklærere og læsevejledere,
men øvrige engelskfaglige resursepersoner samt ledere i de
gymnasiale uddannelser er også velkomne.
TID OG STED Onsdag den 23. oktober 2019, kl. 9-15,
Humletorvet 3, 1799 København V.
UNDERVISER Lektor Martin Hauerberg Olsen, Københavns
Professionshøjskole.
PRIS 2.400 kr. pr. deltager ekskl. moms og inkl. forplejning (ved
minimum 8 deltagere).
TILMELDING www.kp.dk/videreuddannelser/kurser

FILOSOFI

Ulighed og sammenhængskraft
> Se kurset under Samfundsfag

MÅLGRUPPE

TID OG STED

Climate change
– mellem data og fantasiens kraft
> Se kurset under Biologi

Ordblindevenlige greb i
engelskundervisningen
Kursusudbyder
Københavns Professionshøjskole

Formål
Kurset har til formål at give deltagerne indblik i ordblinderelaterede barrierer og muligheder i engelskundervisningen.

Indhold
Mange skoler har procedurer for identifikation af ordblindhed og
tildeling af it, instruktion og løbende studiestøtte. I engelskfaget
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FRANSK

Vurdering af de nye skriftlige eksamens
opgaver i spansk, fransk og italiensk
Kursusudbyder
Fransklærerforeningen
Kurset laves i samarbejde med Spansklærerforeningen, Italiensklærerforeningen og fagkonsulenten

Formål
At udbrede kendskabet til hvordan de nye skriftlige eksamens
opgaver vurderes.

Indhold
Hvordan vurderer vi elevernes præstation i delprøve 1 og 2?
▪▪ Hvilken karakter skal en opgave have og hvorfor?
▪▪ Hvad skal vi være opmærksomme på?
▪▪ Hvad kendetegner den gode og den mindre gode
opgavebesvarelse?
Ved fagkonsulent Tine Brandt
Workshops opdelt efter fag, niveau og skoleform:
▪▪ Vurdér en opgave. Giv karakter og argumentér
Ved skriftlige censorer og opgavekommissionsmedlemmer

MÅLGRUPPE Fransklærere, spansklærere og italiensklærere på
stx, hf, vuc og hhx.
TID OG STED Aarhus, mandag den 16. september 2019 kl. 11-16.
København, mandag den 23. september 2019 kl. 11-16.
Se også annoncen på Fransklærerforeningens hjemmeside:
fransklaererforeningen.weebly.com.
PRIS 700 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest tirsdag den 20. august 2019 til uppedersen@
gmail.com. Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted
+ ansættelsesstedets adresse samt EAN-nummer. Kurset
oprettes ved min. 30 deltagere.

Fagdidaktisk reformkursus

TILMELDING Senest torsdag den 5. september 2019 til Ulla
Pedersen på uppedersen@gmail.com, tlf. 2986 8143.
Ved tilmeldingen oplyses navn, ansættelsessted, skolens
adresse, fag og EAN-nummer. Se også annoncen på
Fransklærerforeningens hjemmeside:
fransklaererforeningen.weebly.com/aktuelle-kurser.html

Styrkelse af elevernes digitale
kompetencer i sprogfagene fransk,
spansk og italiensk
Kursusudbyder
Fransklærerforeningen

– om implementering af de nye læreplaner ’17 for
fransk-, spansk- og italiensklærere

Kurset udbydes i samarbejde med Spansklærerforeningen og
Italiensklærerforeningen

Kursusudbyder

Indhold

Fransklærerforeningen

Hvordan opøver vi eleverne i at forholde sig kritisk til de nyhedsinformationer, de udsættes for på nettet og også til deres egen
anvendelse af digitale medier og værktøjer i deres faglige læring.
Der vil være fokus på, at eleverne også selv producerer
træningsopgaver, da netop udarbejdelse af opgaver er en vigtig
indlæringsfaktor.
Vi vil i praksis arbejde med læringsforløb der har fokus på:
▪▪ Opgaver med informationssøgning, som skal træne eleverne
i at udtænke intelligente søgekriterier og udvikle deres
kildekritiske sans og evne til at vurdere søgeresultatet.
▪▪ Intensiveret træning af ordforråd og grammatik med Quizlet
live, Memrize og Lyricstraining mm.
▪▪ Undervisningsforløb med fællesskrivning i Google Docs,
Mentimeter, Padlet, Emaze, Sway, Chatprogram mm.
Eleverne lærer at indgå i og bidrage til digitale fællesskaber
med fagligt sigte og lærer at skelne mellem egne
produktioner og fælles produktioner og undgå plagiat.
▪▪ Intensiveret træning af mundtlig sprogfærdighed via podcast
og vodcast, som eleverne producerer vha. Vocaroo, Narrable
mm. Gennem den digitale proces bliver eleverne mere
bevidste om at formulere sig godt på sproget.
▪▪ Undervisningsforløb, hvor man med Ed-Puzzle laver breaks
i filmklip og indsætter spørgsmål og andre opgaver, som
eleverne skal diskutere og løse på målsproget.
▪▪ Undervisningsforløb med kontakt til elever fra
målsprogsområdet via E-Twinning, chat, Appear.in.

Kurset udbydes i samarbejde med Spansklærerforeningen og
Italiensklærerforeningen

Formål og Indhold
Kurset vil indeholde oplæg og workshops om vigtige områder i
den nye læreplan og praktiske didaktiske eksempler på, hvordan
disse kan implementeres i undervisningen, herunder fx:
▪▪ Oplæg om den nye skriftlige eksamensopgave i italiensk på
begynderniveau og fransk på fortsætterniveau samt den
daglige praksis vedrørende opbygning af elevernes skriftlige
kompetence for alle tre sprogfag
▪▪ Hvordan sikrer vi i praksis, at eleverne får gode planlægningsog læsestrategier, så de kan forstå, fortolke samt tale og
skrive om de fransksprogede forlæg ved både mundtlig og
skriftlig eksamen?
▪▪ Hvordan sikrer vi i praksis, at eleverne opnår den
tilstrækkelige kommunikative kompetence i forhold til de nye
eksamenskrav til mundtlig eksamen?
▪▪ Hvordan sikrer vi, at eleverne bliver i stand til at samtale om
et billede i længere tid og udvide samtalen til også at omfatte
interkulturelle, samfundsmæssige (og erhvervsfaglige
aspekter)?
▪▪ Hvordan indarbejder vi det tværfaglige samarbejde?
▪▪ Hvordan træner vi elevernes innovative kompetence gennem
innovative undervisningsformer og forløb?
▪▪ Hvordan arbejder vi med karrierelæring?
▪▪ Oplæg om ”Den aktuelle samfundsmæssige og politiske
situation i Frankrig, Spanien og Italien”.
De enkelte eksempler på forløb vil blive udarbejdet med den progression, som forventes i de nye læreplaner.
MÅLGRUPPE Fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra
stx, hf, vuc og hhx.
TID OG STED Internatkursus med overnatning: Fra mandag den
18. november 2019 kl. 9.30 til tirsdag den 19. november 2019
kl. 16.00, Severin Kursuscenter, Middelfart.
PRIS 4.500 kr. pr. deltager

MÅLGRUPPE Fransklærere, spansklærere og italiensklærere på
stx, hf, vuc og hhx
TID OG STED Aalborg, tirsdag den 25. februar 2020 kl. 9-16.
Odense, torsdag den 27. februar 2020 kl. 9-16. Århus, mandag
den 2. marts 2020 kl. 9-16. København, onsdag den 4. marts,
2020 kl. 9-16.
PRIS 1.500 kr. pr. deltager.
TILMELDING Senest lørdag den 1. februar 2020 til
ulla.pedersen@skolekom.dk
Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted +
ansættelsesstedets adresse samt EAN-nummer. Kurset
oprettes ved min. 30 deltagere. Se også annoncen på
Fransklærer foreningens hjemmeside:
fransklaererforeningen.weebly.com/aktuelle-kurser.html
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FREMMEDSPROG

GEOGRAFI OG NATURGEOGRAFI

Giv mere præcis feedback i fremmed
sprogsundervisningen med CEFR

De olierige Golflande – globale spillere
med egne udfordringer

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Studieskolen le:v:el – kompetencecenter for fremmedsprogs
undervisning i praksis

SDU

Formål

De olierige Golflande har levet forholdsvis anonymitet i nogle
årtier, men ikke længere. Golflandene med Dubai i front har gjort
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
Golflandene udfordret både økonomisk, politisk og kulturelt.
Khashoggi-sagen viser, at et land som Saudi Arabien må ændre
sin politik, hvis det vil være en global spiller. Temadagen giver
deltagerne et indblik i den vigtige og højest bemærkelsesværdige
udvikling, som Golflandene har gennemgået siden olien begyndte
at flyde i 1950'erne, og som har givet dem en væsentlig rolle at
spille i verdenssamfundet.

At lære at anvende og referere til CEFR i din egen undervisning
og samtidig få redskaber til, hvordan du kan effektivisere din forberedelse og dine evalueringer af eleverne.

Indhold
Den europæiske referenceramme for sprog, CEFR, er en del af
gymnasiets virkelighed. Referencerammen giver dig en række
fordele. Den viser præcist, hvad eleven skal kunne for at opfylde
et bestemt niveau. Så når du én gang har lært de nye CEFRniveauer, kan du både evaluere eleverne mere præcist, og du
kan bedre planlægge din undervisning, fordi du kender alle elevernes eksakte niveauer. Når du får du det store overblik over
hvor mange elever, der har svært ved det samme, kan du bedre
planlægge din undervisning, så du fokuserer på det, de fleste har
brug for at få gennemgået.
På kurset lærer du:
▪▪ præcist, hvad de forskellige CEFR-niveauer dækker over
▪▪ hvordan de faglige mål, du forsat skal arbejde efter, passer
ind på CEFR’s niveauer
▪▪ hvordan du bruger niveauerne til at planlægge din
undervisning
▪▪ hvordan selvevaluering kan bruges som et effektivt redskab,
når du skal evaluere med dine elever
MÅLGRUPPE Alle undervisere fra et sprogfag på de gymnasiale
uddannelser.
TID OG STED Torsdag den 26. september 2019 kl. 9.30-16.30.
Kurset afholdes på Studieskolen le:v:el, Borgergade 14,
København K.
PRIS 2.550 kr. pr. deltager. Kursusmateriale og forplejning er
inkluderet i prisen.
TILMELDING Senest den 6. september 2019 på studieskolen.dk/
da/Level under Kommende kurser.

Formål

Indhold
Temadagens oplæg og faglige diskussioner omhandler de økonomiske, politiske og kulturelle udfordringer, som præger Golflandene i dag.
Dagens første oplæg bærer titlen "Olie, udvikling og globalisering" og vil kort beskrive Golfen i et historisk lys og gøre rede
for den britiske kolonisering af og de varige spor, den har sat på
nutidens samfund. 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 slave
lignende forhold som hushjælp. Kvinderne er alle er underlagt
strenge religiøse normer for adfærd i det offentlige rum, normer
som støttes fra flere sider i samfundet. Disse normer er senere
år blevet udfordret af globalisering, ændrede magtforhold og
en økonomisk udvikling, der presser på for, at kvinder i højere
grad skal ud på arbejdsmarkedet. 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?

Arbejdsformer
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshops. Ca. 2 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.
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Undervisere i historie, samfundsfag og geografi.
Torsdag den 12. september 2019 kl. 09.30-15.30.
SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale O95.
UNDERVISERE Martin Hvidt, lektor Ph.d. og Helle Lykke Nielsen,
Ph.d. i tilegnelse af arabisk, begge Center for Mellemøststudier,
Syddansk Universitet.
PRIS 1.900 kr. pr. deltager.
TILMELDING Yderligere information og tilmelding senest den
12. august på www.sdu.dk/temadage
MÅLGRUPPE
TID OG STED

HISTORIE

Skræddersyet Indiens-forløb
Kursusudbyder
Historielærerforeningen, Region Syddanmark

Formål
Mangler du inspiration til at opfylde læreplanskravet om forløb,
der tager udgangspunkt i ”samfund og kulturer uden for Europa
og USA”, eller er du bare interesseret i nye vinkler på din undervisning i Indien, så er dette kursus noget for dig. På kurset får du
kildemateriale og spørgsmål, der er tilpasset gymnasieelever
samt mulige vinkler for diskussion.

Indhold

Arbejdsformer og redskaber til
historiefaget
Kursusudbyder

De valgte emner repræsenterer to af de mest skelsættende
begivenheder i nyere Sydasiatisk historie og trækker stadig spor
gennem det indiske samfund. Samtidig har emnerne en væsentlig erindringshistorisk betydning og bruges aktivt i de politiske og
kulturelle kampe i Indien i dag.

GL-E

Indhold og udbytte
Kurset indeholder en kombination af forskellige arbejdsformer og redskaber, som kan være med til at fremme elevernes
motivation og indblik i historiefagets mange muligheder. Du
får udleveret et kursusmateriale på 34 sider, som indeholder
arbejdsformer
▪▪ rettet til gennemgang af grundbogssider
▪▪ der styrker elevernes evne til at analysere tekster
▪▪ der målrettet træner elevernes kildekritiske kompetencer
og synliggør, hvad kildekritik kan anvendes til i og uden for
historiefaget

Mogulriget – da muslimerne herskede over Indien:
Vi ser nærmere på Indiens muslimske æra fra cirka 15001800. Hvad kendetegnede mogulernes styre? Hvordan prægede de Indien? Og ikke mindst; hvordan bruges historien i den
nuværende kamp mellem sekularister og hindunationalister?
Gandhi – manden, myten og glorien:
Gandhi er nok den mest kendte inder i Vesten. Alligevel er vores
forståelse af ham præget af misforståelser og vrangbilleder. Vi
går tættere på Gandhi. Vi skiller manden fra myten og ser på,
hvad han betyder for Indien i dag.
Dagens sidste programpunkter er nyt fra fagkonsulent
Christian Vollmond og Historielærerforeningen.

Kursusmaterialet indeholder også inspiration til redskaber, som
kan fremme elevernes
▪▪ evne til at lave en kildekritisk analyse med muligheden for
inddragelse af diskursanalyse
▪▪ evne til at stille spørgsmål på forskellige taksonomiske
niveauer
▪▪ muligheder for at skabe et fagligt overblik i afslutningen
af et forløb, hvilket kan være behjælpeligt i forhold til en
eksamensform med 90 minutters forberedelse

Historielærere på de gymnasiale uddannelser
Kursus 19302: Tirsdag den 10. september 2019,
kl. 9.45-16, Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88,
7000 Fredericia.
PRIS 995 kr. pr. deltager inkl. moms.
TILMELDING Senest mandag den 26. august 2019 på
www.gl.org/GLE

Et særkende ved kurset er, at der i høj grad er fokus på kollegial
videndeling.

Sydafrika – Regnbuenationen?

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 20101: Torsdag den 23. januar 2020 kl. 10-16,
Scandic The Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C.
PRIS 2.800 kr. for GL-medlemmer, 3.500 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Senest torsdag den 19. december 2019 på
www.gl.org/GLE

Historielærerforeningen

MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE
TID OG STED

Kursusudbyder
Indhold
Kursets ene oplægsholder, Professor Jørgen Elklit fra Aarhus
Universitet, er kendt af mange for sit engagement i mange valgog demokratiseringsprocesser rundt omkring i verden, og var fra
1993 også involveret i denne proces, og han blev fra begyndelsen
af 1994 medlem af ”The Independent Electoral Commission”,
som havde ansvaret for afviklingen af det første demokratiske
valg i Sydafrika. Senere kom han også med i et af regeringens
udvalg, der skulle se på mulighederne for at ændre valgsystemet.
Det kom der dog ikke noget ud af, men hvorfor egentlig ikke?
Elklit har senere fulgt udviklingen i Sydafrika, blandt andet som
gæsteprofessor ved University of Cape Town i 2014 og g
 ennem
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hyppige besøg, senest i marts og maj 2019. Kursets anden
oplægsholder er Gorm Gunnarsen, som har været ansat ved
Engelsk Institut, KU, siden 1996 og er historie- og engelsklærer
ved Christianshavns Gymnasium. Gorm har skrevet Ph.d. om Sydafrikas historie under apartheid. Gorm Gunnarsen var formand
for Landskomitéen Sydafrika Aktion /Sydafrika Kontakt 19911998 og 1999. Han står bl.a. bag bogudgivelserne Sydafrikas
historie (1995) og South African Resistance Culture (1998).

Ulighed og sammenhængskraft
> Se kurset under Samfundsfag

2. verdenskrig – fra 1939 til 2019:
historien om dengang i dag
> Se kurset under Tysk

Primært historie- og samfundsfagslærere.
TID OG STED Torsdag den 21. november 2019, kl. 9-15, Vordingborg
Gymnasium & HF, Chr. Richardtsvej 45,4760 Vordingborg.
PRIS 925 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer morgenkaffe og
-brød, frokost, eftermiddagskaffe og -kage.
TILMELDING Senest fredag den 1. november 2019 til Stine
Thyssen på ST@nykgym.dk
MÅLGRUPPE

Historielærerforeningens general
forsamlingskursus 2019 Demokratiet i
krise – det autoritæres genkomst
Kursusudbyder
Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Formål
Kurset behandler demokratiet historisk og i dag. Er der historiske
paralleller til den udvikling, vi ser i dag? Vi kommer til at beskæftige os med mellemkrigstiden, Weimar-republikken og populismen og det autoritæres genkomst i dag.

Indhold
Adam Holm, journalist og historiker og Jørgen Møller, professor i
statskundskab, Aarhus Universitet i debat om mellemkrigstiden
og i dag.
Per Øhrgaard, CBS, historiker om Weimar-republikkens demokrati
Mikkel Thorup, professor i Idehistorie på Aarhus Universitet om
populisme i dag og i historien.
Generalforsamlingen finder sted torsdag aften. Der er fri adgang
til generalforsamlingen for alle medlemmer af foreningen.

Arbejdsform
Debat, foredrag og workshops om emnet. Om aftenen torsdag
den 31. oktober er der generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF
MÅLGRUPPE Alle medlemmer af Historielærerforeningen for
Gymnasiet og HF
KURSUSANSVARLIGE Winnie Færk og Lars Peter Visti Hansen.
TID OG STED Kursus 19303: Torsdag den 31.oktober kl. 9.00 til
fredag den 1. november 2019 kl. 15.00. Sixtus Sinatur Hotel &
Konference, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.
PRIS 2.250 kr. pr. deltager for to dage inkl. middag og
overnatning, 800 kr. hvis man vælger at deltage torsdag inkl.
middag, ekskl. overnatning. Selve generalforsamlingen torsdag
aften den 31. oktober er gratis.
TILMELDING Senest søndag den 1. september 2019 på
www.gl.org/GLE
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30 år efter Murens fald
– hvor står Europa i dag?
> Se kurset under Engelsk

Når dragen vågner
> Se kurset under Samfundsfag

De olierige Golflande – globale spillere
med egne udfordringer
> Se kurset under Geografi

IDRÆT

La Santa kursus, Lanzarote
Kursusudbyder
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI)

Indhold
GI har den store fornøjelse at kunne præsentere medlemmerne
for et forrygende kursus under sydlige himmelstrøg med masser
af teoretiske og praktiske input.
Ud over alt det idrætsfaglige, vil kurset også fint kunne fungere som inspiration, hvis man ønsker at vurdere stedets egnethed ift. en studietur med elever.
Alle kursister kommer igennem de samme nedenstående tre
kurser, som består af 7,5 timers undervisning.
1. Crossfit
2. Boldbasis
3. Hip hop 1 + 2
Derudover vil der være en række teoretisk praktiske kurser:
1. Formativ evaluering/feedback
2. Testning
3. Teori-praksis-kobling
Idrætslærere i gymnasiet og hf
Fredag den 22. november - fredag den 29. november
2019. La Santa, Lanzarote.
PRIS
9.500 kr. inkl. rejse (Kastrup eller Billund), ophold primært
i 6 personers lejligheder.
MÅLGRUPPE
TID OG STED

Derudover er der morgenmad alle dage samt 3 aftenmåltider.
Depositummet er 2.000 kr., som skal indbetales, for at
tilmeldingen er gyldig. Restbeløbet skal indbetales senest
1. oktober 2019.
TILMELDING Seneste tilmelding er den 30. august 2019 på GI's
hjemmeside. Deltagerantallet er 50, og det er først til mølle!
Medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer i tilfælde af, at
kurset bliver overtegnet. Ved tilmelding er det muligt at angive
evt. værelseskammerater.

Styrkelse af elevernes digitale
kompetencer i sprogfagene fransk,
spansk og italiensk

Generalforsamlingskursus i GI 2019

Haraldskærkursus

Kursusudbyder

Kursusudbyder

Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI)

Klassikerforeningen

Indhold

Formål

Kurser: Parkour, Flagfootball, Mountain-bike, Swing-dance,
Håndbold, Step Aerobic.
Der vil være to kurser inden for hvert af de tre færdighedsområder 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.

Kurset vil give inspiration til arbejdet med romersk filosofi i
undervisningen i latin på alle niveauer, og desuden bliver årets
skriftlige eksaminer i græsk og latin evalueret.

> Se kurset under Fransk

KLASSISKE FAG

Indhold
Forskellige vinkler på antik og efterantik filosofi samt evaluering
af årets skriftlige eksaminer i græsk og latin.
Lærere i de klassiske fag
Fredag den 6. september 2019 kl. 12 til lørdag den
7. september 2019 kl. 13.30, Sinatur Hotel Haraldskær,
Skibetvej 140, Vejle.
PRIS 3.500 kr. for medlemmer, 4.000 kr. for ikke-medlemmer
inkl. moms.
TILMELDING til Anders Jensen senest tirsdag den 4. juni 2019,
aje@nghf.dk
MÅLGRUPPE

Idrætslærere i gymnasiet og hf
TID OG STED Onsdag den 2. oktober – fredag den 4. oktober,
uge 40, 2019. Sønderborg Idrætshøjskole, Friheds allé 42,
6400 Sønderborg.
PRIS 4.000,- kr. (dækker over to kurser). 500 kr. ekstra for ikkemedlemmer af GI. Medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer
i tilfælde af, at kurser bliver overtegnet.
TILMELDING Inden den 2. september 2019. Tilmeldingen
åbner april/maj 2019 og tilmeldings-procedure meldes ud
via foreningens medlemsblad GISP og foreningens facebookgruppe. Man kan også kontakte Malte Trold Kirkegaard fra GI´s
bestyrelse på akatmk@akat.dk
MÅLGRUPPE

TID OG STED

MATEMATIK

Regionalkurser i matematik 2019-20
ITALIENSK

Kursusudbyder
Matematiklærerforeningen

Vurdering af de nye skriftlige eksamens
opgaver i spansk, fransk og italiensk
> Se kurset under Fransk

Fagdidaktisk reformkursus
– om implementering af de nye læreplaner ’17 for
fransk-, spansk- og italiensklærere
> Se kurset under Fransk

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.

Indhold
Kurserne har overordnet et fælles tema, som annonceres i slutningen af maj.
Regionalmøderne indeholder derudover nyt fra fagkonsulenten med feedback på sidste års skriftlige eksamen og gode råd til
de kommende eksaminer.
MÅLGRUPPE

Matematiklærere på stx og hf primært.

TID OG STED

Region Nordjylland: Tirsdag den 26. november 2019 kl. 9-15.
Region Midtjylland: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 9-15.
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Region Syddanmark: Torsdag den 14. november kl. 9-15.
Region Sjælland og Hovedstaden: Tirsdag den 12. november
kl. 9-15.
Nærmere placering annonceres senere på kursuswebsite:
lmfk.dk/Kurser-Matematikkurser
PRIS 900 kr. inkl. moms.
TILMELDING Senest 2 uger før kursets afholdelse via
LMFK’s hjemmeside www.lmfk.dk

Årskursus i matematik
Kursusudbyder

PRIS

3.500 kr. inkl. overnatning (for medlemmer af PLF).
2.500 kr. ekskl. overnatning (for medlemmer af PLF).
3.800 kr. inkl. overnatning (hvis du ikke er medlem af PLF).
2.800 kr. ekskl. overnatning (hvis du ikke er medlem af PLF).
TILMELDING Senest mandag den 2. september 2019 til enten
Anne Nielsen på AN@kvuc.dk, Selim Madani på SM@hj-gym.dk
eller Anja Christensen på AC@frhavn-gym.dk

PÆDAGOGIKUM

Matematiklærerforeningen i samarbejde med
Aalborg Universitet

Årsmøde i Pædagogikumforeningen

Formål

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening

Kurset har til formål at give faglig inspiration til undervisningen.

Indhold
AAU matematik byder på faglige oplæg og workshops med
udgangspunkt i emnet statistik i gymnasiet. I forbindelse med
kurset afholdes også Matematiklærerforeningens General
forsamling.
Detaljeret program kommer snart på www.mat.dk.
Matematiklærere på stx og hf primært.
TID OG STED København, torsdag den 24. oktober kl. 10.30 til
fredag den 25. oktober 2019 kl. 15.00. Detaljeret beskrivelse
findes spå lmfk.dk/Kurser-Matematikkurser
PRIS 2.700 kr. ekskl. overnatning. Matematiklærerforeningen vil
være behjælpelig med at formidle overnatning.
TILMELDING via LMFK’s hjemmeside www.lmfk.dk. Max 125
deltagere
MÅLGRUPPE

Kursusudbyder
Indhold
Mød kolleger fra hele landet og oplev to inspirerende dage. Programmet er endnu ikke helt færdiggjort, men som sædvanligt er
der oplæg fra Trine Rhein Knudsen og Anne Vibeke Vennerstrøm,
ligesom programmet indeholder en spændende gæsteoplægsholder og interessante workshops.
MÅLGRUPPE Alle kursusledere og tilsynsførende fra de
gymnasiale uddannelser.
TID OG STED Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg fra torsdag den14. november kl. 14.00 til fredag
den 15. november 2019 kl. 15.00.
PRIS 2.600 kr. for medlemmer, 3.000 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Sker via foreningens hjemmeside gympf.dk. Det
færdige program annonceres i løbet af august

RELIGION
PSYKOLOGI

Når dragen vågner
Generalforsamlingskursus for
psykologilærere i gymnasieskolen
Kursusudbyder
PLF – psykologilærerforeningen

Formål
At præsentere nyere forskning som inspiration til vores daglige
undervisning.

Indhold
Spændende oplæg fra nyeste forskning. Der vil bl.a. være oplæg
af Noemi Katznelson om ungdomskultur, møde med fagkonsulent Mikkel Krag Brunvold samt generalforsamling for Psykologilærerforeningen. Nærmere program følger.
Alle undervisere i psykologi i gymnasieskolen.
TID OG STED Torsdag den 7. november kl. 10.00 til fredag den
8. november 2019 kl. 13.00 på TRINITY Hotel og Konference
Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia.
MÅLGRUPPE
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> Se kurset under Samfundsfag

SAMFUNDSFAG

Når dragen vågner
Kursusudbyder
FALS
Kurset laves i samarbejde med Historielærerforeningen og
Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF

Formål
Arrangementet har til formål at sikre fordybelse i de mange
faglige perspektiver, der historisk, religionsfagligt og aktuelt
knytter sig til Kina; 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;
blandt andet:
▪▪ Friis Arne Petersen: Kina i en global verden set med en dansk
diplomats øjne
▪▪ Clemens Stubbe Østergaard: Silkevejsbæltet og den maritime
Silkevej. Kinas version
▪▪ 2.0 af Marco Polos gamle vej (130 fvt-1453 evt)
▪▪ Christina Boutrup: Den store tech-revolution
▪▪ Jørn Borup: Buddhisme, ateisme og forbudt religion – religiøs
diversitet i klassiske og post-sekulære Kina
▪▪ Trine Box: Hvad er værdien af et ødelagt bedehjul?
▪▪ Bent Nielsen: Hundrede års ydmygelse – nationalisme i det
moderne Kina
▪▪ Torbjörn Löden: Konfucianismen i Kinas historie
Samt debat og samtale:
Clement Kjærsgaard som ordstyrer for Uffe Ellemann-Jensen,
Mogens Lykketoft, Per Stig Møller og Villy Søvndal: Hvad skal
verden gøre med Kina?
Kontakt ja@hasseris-gym.dk for et udspecificeret program.
MÅLGRUPPE

Fortrinsvis undervisere i historie, samfundsfag og

religion.
TID OG STED Mandag den 9. december 2019, kl. 9-21,
Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg.
PRIS 2.250 kr. inkl. moms.
TILMELDING Senest fredag den 23. august 2019 til Jacob Bay
Jepsen på ja@hasseris-gym.dk

Ulighed og sammenhængskraft
Kursusudbyder
SDU

Indhold
Danmark er – i sammenligning med de fleste andre samfund – et
land præget af meget lidt ulighed og høj sammenhængskraft.
Men der er sprækker i velfærdsidyllen. Uligheden vokser, og det
samme gør frygten for, at nogle grupper bliver koblet helt af
samfundsviklingen. Det kan føre til et Danmark, som er meget
mere opdelt. Politisk har det fx givet sig udtryk i mantraet om ”et
Danmark i balance” og en voksende frygt for såvel det danske
demokrati som velfærdssamfundets fremtid. Ulighed har imidlertid mange dimensioner: Filosofiske, økonomiske, sociale, kulturelle, kønsmæssige, demografisk og rumlige. Det er derfor ikke
en let balanceakt, vi står midt i. På denne temadag vil en række
forskere fra forskellige discipliner tage spørgsmålet om ulighed
og sammenhængskraft til behandling.
Undervisere i samfundsfag, filosofi og historie.
Tirsdag den 28. januar 2020, SDU, Campusvej 55,
5230 Odense M.
UNDERVISERE Bl.a. lektor Lasse Nielsen, IKV, prof. Klaus Petersen,
Institut for historie og Danish Centre for Welfare Studies, Institut
for Statskundskab, SDU.
PRIS 1.900 kr.
TILMELDING og yderligere information: www.sdu.dk/temadage
MÅLGRUPPE
TID OG STED

2. verdenskrig – fra 1939 til 2019:
historien om dengang i dag
> Se kurset under Tysk

SPANSK

Vurdering af de nye skriftlige eksamens
opgaver i spansk, fransk og italiensk
> Se kurset under Fransk

Fagdidaktisk reformkursus
– om implementering af de nye læreplaner ’17 for
fransk-, spansk- og italiensklærere
> Se kurset under Fransk

Styrkelse af elevernes digitale
kompetencer i sprogfagene fransk,
spansk og italiensk
> Se kurset under Fransk

TYSK

Ein Seminar über Formen des kurzen
Erzählens – et kursus for germanister
Kursusudbyder
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF

Indhold
Prof. Dr. Anne-Rose Meyer gestaltet ein Seminar über die Formen des kurzen Erzählens, das sich an Deutschlehrer aber
besonders an die leidenschaftlichen Germanisten im Inneren
dieser Deutschlehrer richtet.
Am Anfang wird Grundlegendes zu kurzem Erzählen
erläutert, einige Formen kurzen Erzählens miteinander verglichen und den Teilnehmenden auch ausgewählte Beispieltexte an
die Hand gegeben, die sie im Unterricht einsetzen können.
Im zweiten Teil wird auf Kurzgeschichten und Kürzestgeschichten eingegangen. Hierfür werden Beispiele aus dem frühen
20. Jahrhundert, aus den 196er Jahren und aus der Gegenwart
gezeigt.
Im dritten Teil wird der Schwerpunkt auf deutschsprachige
interkulturelle Literatur gelegt, also auf Autoren und Autorinnen,
die sich des Deutschen als Zweitsprache bedienen, um zu schreiben, und die häufig einen sehr interessanten „fremden“ Blick auf
den deutschen Alltag werfen.
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Tysklærere, germanister
Torsdag den 7. november 2019, Sct. Knuds
Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M.
PRIS 1.200 kr.
TILMELDING Senest søndag den 20. oktober 2019 til
kursus@tysklaererforeningen.dk eller direkte tilmelding på
tysklærerforeningens hjemmeside
MÅLGRUPPE

TID OG STED

2. verdenskrig – fra 1939 til 2019:
historien om dengang i dag
Kursusudbyder
SDU

Formål
Kurset giver gymnasielærere i en række fag viden om, hvordan
man arbejder med erindringskultur om 2. verdenskrig tematisk
på tværs af fag.

Indhold
Hvad er de aktuelle udviklinger og diskussioner om 2. Verdenskrig i Tyskland og Danmark? Hvordan forholder man sig i Tyskland til de historiske erfaringer, og hvordan påvirker de landets
aktuelle politiske udviklinger? Hvordan viser nazitiden og modstanden mod den sig i aktuelle udtryksformer, både i Tyskland og
Danmark? Findes der forskellige historier om 2. Verdenskrig i de
forskellige lande, og hvordan interagerer de i så fald med – eller
mod – hinanden? Hvilke faser kan der adskilles i diskussionerne
om 2. Verdenskrig? Og kan man have et (med)ansvar for frem
tiden, hvis man ikke har en viden om fortiden?

Arbejdsformer
Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og
arbejde i mindre grupper/workshop. Ca. 2 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.
MÅLGRUPPE

Gymnasielærere i tysk, historie, samfundsfag og

dansk.
TID OG STED Tirsdag den 20. august 2019, SDU, Campusvej 55,
5230 Odense M.
UNDERVISERE Lektor Moritz Schramm, Institut for
Kulturvidenskaber og lektor Therkel Stræde, Institut for Historie,
begge SDU samt dr. phil. Henrik Skov Kristensen, museumschef
ved Nationalmuseet og leder af Frøslevlejrens Museum.
TILMELDING Yderligere information og tilmelding senest 1.august
på www.sdu.dk/temadage

VEJLEDNING

Samba 8-konferencen:
Vejledningens mikro og makro
Kursusudbyder
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Formål
Gennem oplæg fra forskere og eksperter og workshops med fagpersoner er Samba 8-konferencen ramme om et kursusprogram
for vejledere fra ungdomsuddannelserne, VUC, de kommunale
ungeindsatser og andre vejledningsaktører.

Indhold
Tre keynotes om:
1. Karrierelæring og Vejlederprofessionen: Anders Lovén,
Malmø Universitet,
2. Marginalisering i og udenfor uddannelserne: Helle Rabøl
Hansen, DPU
3. Arbejde 4.0, det arbejdsliv vi vejleder til (Dennis Nørmark,
forfatter).
Herudover er der to runder af workshops med emnerne FGU, de
gymnasiale uddannelser, elever med særlige behov, diagnoseunge, social kontrol, motiverende samtale, styrkebaseret vejledning og kollektiv vejledning.

Arbejdsform
Keynotes, workshops, kollegial speed-dating, Se, føle, lytte og
debattere.
MÅLGRUPPE Vejledere og andre støttepersoner på ungdoms
uddannelser, VUC, Den Kommunale Ungeindsats, FGU,
Kriminalforsorgen, Forsvaret m.fl.
UNDERVISERE Udover keynotes vil det herudover være
fageksperter indenfor de ovennævnte workshop-temaer.
Bestyrelsesmedlemmer fra UUVF er kursusledere.
TID OG STED Onsdag den 23.oktober kl. 10.30 til torsdag
den 24.oktober 2019 kl. 15, på Nyborg Strand, Østerøvej 2,
5800 Nyborg.
PRIS 3.600 kr.
TILMELDING På Hotel Nyborg Strands hjemmeside primo august.
Advisering vil blive sendt til medlemmer, til tidligere Sambadeltagere og til alle erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser og
VUC mm.

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledning

30 år efter Murens fald
– hvor står Europa i dag?

Kursusudbyder

> Se kurset under Engelsk

Formål

Københavns Professionshøjskole

Uddannelsens formål er, at den studerende udvikler teoretiske
og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om
valg og gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv.
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Indhold
Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning skal bidrage til at skabe en fælles professionalitet på vejledningsfeltet. Uddannelsen lægger vægt på at medvirke til udvikling af en professionel og sammenhængende vejledningsindsats.
Du udvikler teoretiske og praktiske kompetencer (herunder
samtaleteknikker) til at vejlede børn, unge og voksne om valg og
gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv. Vi arbejder
med, hvordan interesser og personlige forudsætninger inddrages, og undervisningen giver et indblik i den samfundsmæssige
og erhvervsmæssige udvikling.
Den færdiguddannede uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder kan bidrage selvstændigt til organisering, evaluering og
kvalitetsudvikling af vejledning.
Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, svarende til
1 årsværk. Uddannelsen består af de tre obligatoriske moduler
på hver 10 ECTS, et valgfrit modul på 5 ECTS og et afgangsprojekt (15 ECTS).
De obligatoriske moduler er:
▪▪ Vejledning og vejleder
▪▪ Vejledning og individ
▪▪ Vejledning og samfund
MÅLGRUPPE Uddannelsen henvender sig til dig, der varet ager,
eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer,
ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejlednings
funktioner på gymnasier, i Ungdommens Uddannelsesvejledning,
studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private
virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for
folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner,
forsvaret og kriminalforsorgen.
TID OG STED Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.
Opstart i september og februar
PRIS Prisen for obligatoriske moduler på 10 ECTS er 9.750 kr.
Prisen for valgfrie moduler på 5 ECTS er 6.500 kr. (Der tages
forbehold for mindre reguleringer)
TILMELDING www.kp.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser

Læse- og Matematikvejleder
foreningens Årskursus
Kursusudbyder
Læse- og Matematikvejlederforeningen

Indhold
Årskurset består af et fælles og flere hhv. læse- og matematik
vejlederrelevante teoretiske og praksisorienterede oplæg om
læring, kognitive processer og udfordringer samt videndeling i
workshops og kolleger i mellem.
MÅLGRUPPE Matematik- og læsevejledere ved de gymnasiale
uddannelser.
TID OG STED Torsdag den 21. november til fredag den
22. november 2019, Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
PRIS 4.000 kr. for medlemmer, 4.500 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING Via foreningens hjemmeside:
www. laesevejlederforeningen.dk

Læsevejleder for
ungdomsuddannelserne
Kursusudbyder
Københavns Professionshøjskole

Formål
Kurset sigter mod at give lærere ved de gymnasiale uddannelser
og andre ungdomsuddannelser kompetencer til at støtte elevers
læseforståelse og skrivekompetence, afhjælpe elevers læse-,
stave- og skrivevanskeligheder, herunder særlige vanskeligheder
hos elever med dysleksi, samt til at kunne undervise i og vejlede
kolleger og andre relevante fagpersoner om læsning og skrivning.

Indhold
Læsevejleder for ungdomsuddannelserne er en særligt sammensat uddannelse, som består af moduler fra den pædagogiske
diplomuddannelse i Undervisning i læsning og/eller matematik
for voksne. Læsevejleder for ungdomsuddannelserne består af
følgende moduler:
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning (10 ECTS): Du lærer at
analysere og vurdere skriftsproglige data gennem inddragelse
af viden om skriftsprog og skriftsprogstilegnelse- og vanskeligheder. Du stifter bekendtskab med grundlæggende metoder til
afdækning af skriftsproglige færdigheder og forudsætninger.
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne (10 ECTS):
Du får redskaber til at udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og
skrivning. Herudover arbejder du med planlægning, koordinering,
udvikling og evaluering af uddannelsessteders læse- og skriveindsats.
Uddannelsen kvalificerer til en funktion som læsevejleder i
ungdomsuddannelserne. Modul 3 skal gennemføres før modul 6.
Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:
Modul 7: Læse- og skriveteknologi (10 ECTS): Du lærer at
analysere og begrunde inddragelse af læse- og skriveteknologi i
læse-, stave- og skriveundervisningsforløb samt i anden fagundervisning.
MÅLGRUPPE Målgruppen er undervisere, der varetager eller
ønsker at varetage en læsevejlederfunktion på gymnasier og
andre ungdomsuddannelser. Samt undervisere og vejledere der
vil arbejde målrettet med udvikling af unges færdigheder inden
for læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
TID OG STED Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.
Opstart i både september og januar.
PRIS Prisen for hvert modul er 9.750 kr. per deltager (der tages
forbehold for mindre prisreguleringer)
TILMELDING www.kp.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser

PD i vejledning og supervision
> Se kurset under Arbejdsliv, organisation og ledelse
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Et professionelt efteruddannelsestilbud for lærere og ledere
ved stx, hf, hhx, htx, eux og studenterkurser
Kontakt
GL-E
Vesterbrogade 16
1620 København V
www.gl.org/GLE
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