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KURSUSKALENDER
UDBUDTE KURSER MED FAST DATO

Dato Kategori Titel Side

2023

9.-10. jan.  Vejledning Støt unge med angst 41

12. jan.  Medlemstilbud 
Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning
(for medlemmer i arbejde, dag 1) 22

16.-17. jan.  Vejledning Ungecoaching – grundkursus 42

18.-19. jan.  Vejledning Kognitiv vejledning – støt sårbare unge 41

23. jan.

 Biologi og bioteknologi  +  Fysik  + 
 Geografi, naturgeografi og geovidenskab  + 
 Kemi  +  Teknikfag og teknologi Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab? 36

23. jan.  Matematik Regionalkurser i matematik (Kolding) 38

24. jan.  Matematik Regionalkurser i matematik (Viborg) 38

25. jan.  Matematik Regionalkurser i matematik (Aalborg) 38

26. jan.  Medlemstilbud 
Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning
(for medlemmer i arbejde, dag 2) 22

26.-27. jan.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Arbejdsmiljøseminar 2023 17

1.-2. feb.  Vejledning Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 1) 40

1.-2. feb.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 1) 43

1.-3. feb.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 3B) 18

2. feb.  Medlemstilbud 
Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  
(for ledige og ikke-fastansatte medlemmer) 22

2. feb.  Matematik Regionalkurser i matematik (Ringsted) 38

24. feb.  Almene og didaktiske kurser Det gode læringsspil 13

24. feb.  Fremmedsprog Sådan får dine elever lyst til at lære sprog 35

27. feb.  Arbejdsliv, organisation og ledelse SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne 17

27. feb.  Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Køge) 23

1. mar.  Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Grindsted) 23

1.-2. mar.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 2) 43

2. mar.  Almene og didaktiske kurser Køn, normer og elevtrivsel 11

2. mar.  Medlemstilbud Bliv en skarp jobsøger 21

2.-3. mar.  Billedkunst  +  Design, Design og arkitektur FIP/GF-kursus: Bæredygtighed (internatkursus) 31

2.-3. mar.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach 36

7.-8. mar.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Seminar for tillidsrepræsentanter og -suppleanter 2023 16

7.-9. mar.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 18

8. mar.  Almene og didaktiske kurser 
Tydeliggør faglige forventninger i gymnasiet  
- Rubrics i gymnasiet (dag 1) 13

8. mar.  Almene og didaktiske kurser Eksamensangst 15

13. mar.  Almene og didaktiske kurser At være underviser i det mangfoldige klasserum 12

15.-16. mar.  Vejledning Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 2) 40

16. mar.  Almene og didaktiske kurser Arbejdsformer til det mangfoldigt læringsmiljø 10

17. mar.  Engelsk 
Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen 
– til gavn for elever med læse- og skrivevanskeligheder 33

23. mar.  Almene og didaktiske kurser Styrk unges selvværd 16

23. mar.  Biologi  +  Biologi og bioteknologi Aldringens biologi 31

27.-28. mar.  Almene og didaktiske kurser Den motiverende samtale 15

30. mar.  Almene og didaktiske kurser Gode arbejdsformer til travle dage 9

12. apr.  Almene og didaktiske kurser Styrket skriftlighed i gymnasiet for elever med svagere forudsætninger 14

17. apr.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 36
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Dato Kategori Titel Side

17.-18. apr.  Vejledning Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 3) 40

17.-18. apr.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 3) 43

19. apr.  Almene og didaktiske kurser MyWay – på sporet af unges mistrivsel 14

20. apr.  Almene og didaktiske kurser Tegn det selv – og skab bedre og sjovere læring 10

21. apr.  Dansk Voteringskursus hhx/eux merkantil 32

25. apr.  Fremmedsprog Sådan får dine elever lyst til at lære sprog 35

28. apr.  Almene og didaktiske kurser 
Tydeliggør faglige forventninger i gymnasiet  
- Rubrics i gymnasiet (dag 2) 13

9. maj  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 36

10.-11. maj  Vejledning Direkte og indirekte selvskade 42

22. maj  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 1) 21

23.-24. maj  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 4) 43

24. maj  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 2) 21

26. maj  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 3) 21

31. maj  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 4) 21

2. jun.  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 5) 21

16.-17. aug.  Vejledning Kognitiv vejledning – støt sårbare unge 41

23.-24. aug.  Vejledning Støt unge med angst 41

28.-29. aug.  Vejledning Ungecoaching – grundkursus 42

29. aug.  Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Odense) 23

31. aug.  Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Silkeborg) 23

5. sep.  Medlemstilbud Bliv en skarp jobsøger 21

6.-7. sep.  Almene og didaktiske kurser Den motiverende samtale 15

14.-15. sep.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach 36

3.-5. okt.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 18

4. okt.  Medlemstilbud 
Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  
(for ledige og ikke-fastansatte medlemmer) 22

11. okt.  Medlemstilbud 
Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning
(for medlemmer i arbejde, dag 1) 22

25. okt.  Medlemstilbud 
Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning
(for medlemmer i arbejde, dag 2) 22

26. okt.  Almene og didaktiske kurser Eksamensangst 15

9.-10. nov.  Historie 
Undervisning om Holocaust og andre folkedrab – hvordan underviser vi i 
svære emner? Generalforsamlingskursus 2023 37

9.-10. nov.  Pædagogikum Årsmøde og generalforsamlingsmøde 39

13.-14. nov.  Vejledning Direkte og indirekte selvskade 42

22. nov.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 36

30. nov.-1. dec.  Spansk Spansklærerforeningens Årskursus 2023 39

2024

26. jan.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 36
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PRÆ
SEN
 TATION

GL-Efteruddannelse 
har kurser til lærere og 

ledere i alle de gym
nasiale uddannelser. 

Kurserne udbydes i 
samarbejde med  

 de faglige foreninger, 
Syddansk Universitet 
og andre samarbejds

partnere.
FIND DET SAMLEDE 

UDBUD PÅ  
WWW.GL.ORG/GLE
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SØG TILSKUD
  DEN STATSLIGE KOMPETENCEFOND støtter 

kompetence udvikling, der ligger ud over, hvad 
arbejds pladsen normalt kan forventes at betale.  
Du kan fx søge penge til ekstra sidefag, master- 
eller diplomuddannelse.  
Læs mere på kompetenceudvikling.dk

  GL’S EFTERUDDANNELSESPULJE Ledige og 
ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge GL’s 
efter uddannelsespulje om dækning af kursusafgift.  
Du kan søge om tilskud op til 6.000 kr. pr. år.  
Se www.gl.org under medlemstilbud.

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 ’Medlems tilbud’. GL dækker oplægsholder 
og lokaler, men ikke tidsforbrug eller transport i 
forbindelse med disse kurser. 

PRÆ
SEN
 TATION KONTAKT GL-E. 

SE KONTAKT-
OPLYSNINGER 
PÅ KATALOGETS 
BAGSIDE.

LOKALT TILRETTELAGT 
EFTERUDDANNELSE  
OG SKOLEUDVIKLING

  Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skole-
baserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx for en 
faggruppe eller et studieretningsteam. Du er også velkommen til 
at kontakte GL-E, hvis I ønsker forslag til oplægsholdere i et emne, 
der ikke er omtalt i kataloget, da GL-E har et stort kontaktnet.

4

3

3
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Henvender sig primært til 
lærere, som underviser i samfundsfag, 
humanistiske og naturvidenskabelige fag, 
og som ønsker inspiration og variation til 
travle dage.

 2 UNDERVISER(E) Rudi Lauridsen, lektor på 
Sct. Knuds Gymnasium i Odense og erfaren 
kursusholder.

 3 TID OG STED Kursus 23106: Torsdag 
den 30. marts 2023, kl. 10-16, MBK, 
 Pilestræde 61, 1112 København K.

 4 PRIS 2.850 kr. for GL-medlemmer, 3.550 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest søndag den 
26. februar 2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Dette praksisnære kursus giver dig inspira-
tion til 15 konkrete og forskellige arbejds-
former, som ikke tager al din tid. Derudover 
understøtter kurset også den didaktiske 
videndeling og kollegiale relationer.

INDHOLD
Mange lærere oplever begrænsninger i den 
tid, der er til planlægning og efterbehand-
ling af undervisningen og til implementering 
og udvikling af nye tiltag i undervisningen. 
På kurset får du inspiration til god og vari-
eret undervisning, som ikke tager al din tid, 
og som:
•  Udvider din palet og mulighed for 

variation i undervisningen.
•  Kan overføres direkte til din undervisning 

eller kræver få tilpasninger, hvilket du får 
tid til på kurset.

•  Sætter eleverne i centrum i lærings-
rummet.

•  Har fokus på den faglige trivsel.

 

Du får også:
•  Synliggjort, hvordan arbejdsformerne kan 

indgå i forskellige modulplaner.
•  Tid til kollegialt samvær og videndeling.
•  Tilsendt kursusmaterialet elektronisk 

før kursus, hvilket du downloader og 
medbringer på din pc.

 Sammen afprøver vi første arbejdsform.
•  I snakker om erfaringer, hvorefter du 

videreudvikler og tilpasser i forhold til din 
undervisning.

•  Herefter er der dialog i plenum, og 
kursus lederen giver 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 i 
din undervisning.

GODE ARBEJDSFORMER TIL TRAVLE DAGE

»Kurset gav mig gode 
og konkrete forslag til 

undervisnings sekvenser«
Deltager på kurset Gode arbejdsformer til travle dage, side 9

GL EFTERUDDANNELSE  2023  9



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Lærere, der søger inspiration 
og nye perspektiver til variation i under-
visningen.

 2 UNDERVISER(E) Rudi Lauridsen, lektor på 
Sct. Knuds Gymnasium i Odense og erfaren 
kursusholder.

 3 TID OG STED Kursus 23107: Torsdag den 
16. marts 2023, kl. 10.00-16.00, Scandic The 
Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus.

 4 PRIS 2.850 kr. for GL-medlemmer, 3.550 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest søndag den 
12. februar 2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset giver inspiration til en alsidig under-
visning, hvor eleverne har hoved rollen i 
læringsrummet, og hvor det tilgodeses, 
at eleverne lærer, husker og motiveres på 
forskellige måder.

INDHOLD
Elever husker og lærer på forskellige måder, 
de kommer med forskellige baggrunde, og 
deres motivation for læring er vidt forskellig. 
På kurset får du inspiration til og afprøver 13 
meget forskellige og konkrete arbejdsfor-
mer, som bl.a. er kendetegnet ved at:
•  Eleverne og den faglige trivsel er i centrum.
•  Eleverne bliver udfordret ved at tilegne 

sig, afprøve og formidle faglighed på 
mange forskellige måder.

•  Eleverne bliver udfordret på flere 
forskellige taksonomiske niveauer.

•  Eleverne samarbejder og videndeler med 
hinanden.

•  Eleverne kun i begrænset omfang 
benytter it og elektroniske hjælpemidler. 

• Med disse kendetegn kan hovedparten af 
arbejdsformerne være med til at fremme 
relationerne i læringsfællesskabet, og 

de kan tilpasses langt de fleste fag i 
uddannelsessystemet. 

•  
På kurset får du udleveret et 
kursusmateriale, hvor arbejdsformerne 
er beskrevet. Du får tid til at videreudvikle 
og tilpasse arbejdsformerne 
til din undervisning samt tid til 
kollegial videndeling. Der er afsat 
tid til at videreudvikle og tilpasse 
arbejdsformerne i forhold til din 
undervisning, og derudover er der 
fokus på kollegial videndeling. Første 
arbejdsform i kursusmaterialet afprøves, 
derefter taler vi om erfaringer, hvorefter 
du videreudvikler og tilpasser i forhold til 
din undervisning. Herefter er der dialog i 
plenum, og kursuslederen giver 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 i 
din undervisning.

ARBEJDSFORMER TIL ET MANGFOLDIGT LÆRINGSMILJØ

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til alle 
undervisere i den gymnasiale sektor og i 
grundskolen, uafhængigt af fag.

 2 UNDERVISER(E) Mette Louise Graah Ras-
mussen, lektor ved Aarhus Katedralskole 
og forfatter til ’Stille elever – klar til foran-
dring’, og Anne Katrine Graah Rasmussen, 
projekt- og kursusleder, Børnekulturhuset 
Aarhus.

 3 TID OG STED Kursus 23105: Torsdag den 
20. april 2023, kl. 10.00-16.00, First Hotel 
Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

 4 PRIS 2.950 kr. for GL-medlemmer, 3.700 kr. 
for ikke-medlemmer, inkl. et sæt Basic 
Neuland-tuscher, som kan tages med hjem 
og bruges i det videre arbejde.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 23. marts 
2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset sætter rammen for din nye tegne-
praksis med små inspirationsoplæg, 
tegneteknikker og tegneøvelser, eksempler 
og praktiske workshops med masser af 
hands on.

INDHOLD
Det er sjovt at tegne og at bruge tegninger 
i undervisningen. Tegninger er også sjove 
at se på og er læringsmæssigt berigende. 
De visuelle og grafiske elementer er ofte et 
frisk pust og skaber positiv opmærksomhed 
omkring opgaven. Tegningerne er moti-
verende for eleverne og med til at skabe 
engagement på opgaven. De kan også være 
med til at skabe struktur og overblik og er 
frem for alt elevaktiverende. I en digitaliseret 
hverdag er det desuden en kærkommen 
mulighed for dig som underviser for at 
arbejde analogt og taktilt. Alle kan lære at 
tegne, og man behøver ikke at være en ørn 
til det, for at det virker. Det handler nemlig 
om at understøtte en formidling og ikke 
om at skabe kunst eller at ’tegne godt’. På 
kurset lærer du simple og letanvendelige 
tegneteknikker, præsenteres for præfabrike-

rede skabeloner, og du får mulighed for at 
omsætte det til din egen praksis. Du får med 
andre ord mulighed for at forøge indholdet 
i din formidlingsværktøjskasse og inspireres 
til også at lade eleverne tegne. Så smid dine 
forbehold og selvkritikken, og grib lejlighe-
den til at lukke computeren for en dag og 
bare tegne det selv.

ARBEJDSFORM
Kurset vil veksle mellem små inspirations-
oplæg og praktiske workshops med masser 
af hands on. Du får lejlighed til at kaste et 
nyt blik på din faglige og pædagogiske 
formidling. Du lærer simple og letanven-
delige tegneteknikker og præsenteres for 
præfabrikerede skabeloner. Du får mulighed 
for at omsætte det til din egen praksis og 
inspireres til også at lade eleverne tegne.

TEGN DET SELV – OG SKAB BEDRE OG SJOVERE LÆRING

10  GL EFTERUDDANNELSE 2023



»Underviseren var meget 
engageret og dygtig til 

at vejlede«
Deltager på kurset Arbejdsformer til det mangfoldige læringsmiljø, side 10

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Sex og Samfund i 
 samarbejde med GL-E

 1 MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til alle, 
der arbejder med elever i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Didde Lykke Jakobsen, 
pædagogisk medarbejder og projektleder i 
Sex og Samfund.

 3 TID OG STED Kursus 23102: Torsdag den 
2. marts 2023, kl. 12.30-16.00, KØN – Gender 
Museum Denmark, Domkirkepladsen 5, 
8000 Aarhus C.

 4 PRIS 1.950 kr. for GL-medlemmer, 2.600 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest onsdag den 1. februar 
2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Målet med kurset er, at du føler dig tryggere 
ved at tale om normer og skabe plads til for-
skellige køn, så du kan understøtte trivslen 
hos både den enkelte elev og i klassefæl-
lesskabet. På kurset gennemgår vi væsent-
lige begreber og forståelser af køn, så vi 
sammen bliver klogere på, hvordan kønnede 
normer kan stå i vejen for unges trivsel.

INDHOLD
Normer om og forventninger til køn har stor 
betydning for unges trivsel og fællesskab. 
Sex og Samfund får flere og flere henven-
delser fra fagfolk, der efterspørger viden 
om, hvordan de kan forstå, møde og støtte 
unge, der bryder med normer for køn. Det 
kan fx være elever, der ønsker at bruge et 
nyt pronomen eller navn, eller at du som 
underviser bliver i tvivl om, hvordan I kan 
fordele værelser på studieturen. Kurset 
sætter fokus på, hvordan normer og kultur 
skaber muligheder og udfordringer for at 
forstå sig selv og andre. Gennem øvelser og 
dialog får deltagerne kendskab til væsent-
lige begreber for køn, der gør det nemmere 
at forholde sig reflekteret til de normer, 

der former vores forståelser af køn og køns 
betydning i samfundet og i skolen. På kurset 
taler vi også om, hvordan man som under-
viser/vejleder kan støtte den enkelte elev i 
at være sig selv, og hvordan man kan styrke 
klasse- og skolefælles skabet.

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem korte oplæg, ple-
numsnakke og gruppeøvelser. Medbring 
pc/notesbog efter behov.

KØN, NORMER OG ELEVTRIVSEL
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER IKV – Syddansk 
 Universitet i samarbejde med GL-E

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de 
 gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Anke Piekut, IKV, 
Syddansk Universitet, og lektor Anne Yde 
Vestergaard, Hvidovre Gymnasium.

 3 TID OG STED Kursus 23202: Mandag 
den 13. marts 2023, kl. 10.00-16.00, MBK, 
 Pilestræde 61, 1112 København K.

 4 PRIS 2.950 kr. 

 5 TILMELDING Senest den torsdag den 
9. februar 2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Klasseværelserne på landets ungdoms-
uddannelser befolkes i dag af en mang-
foldig elevgruppe. Der er store variationer i 
interesser, fagligt niveau, socioøkonomisk 
baggrund, etnicitet, læringsstile m.m. Det 
er forskelle, der kan stille både elever og 
lærere i vanskelige situationer i undervisnin-
gen. Omdrejningspunktet for dette kursus 
er, hvordan vi didaktisk kan gribe denne 
mangfoldighed an og skabe positive og 
inkluderende læringsmiljøer med plads til 
dialog og uenighed. Kurset har fokus på, 
hvordan vi kan modarbejde social eksklu-
sion, uhensigtsmæssig segregering og berø-
ringsangst over for kontroversielle emner i 
klasserummet. Det gør vi ved at forstå, hvad 
mangfoldighed er, og hvilke dynamikker der 
kan udspille sig i mangfoldige klasserum.

INDHOLD
På kurset får du viden om, hvordan man 
kan forstå mangfoldighed, inklusion, 
segregering og betydningen af minoritets- 
og majoritetskulturelle positioneringer. 
Mangfoldigheden udfordrer vante normer 
og værdier og stiller krav om udforskning og 

undersøgende dialoger. Heri ligger et stort 
dannelses potentiale, og mangfoldigheden 
er derfor også en ressource i undervisnin-
gen. Men der er behov for refleksion over 
lærerens rolle som normbærer, normbryder 
og normbygger i skabelsen af et menings-
fuldt, anerkendende og demokratisk 
klasserum. Vi fokuserer både på at forstå 
og definere mangfoldighed og beslægtede 
begreber i en uddannelseskontekst, hvilken 
betydning mangfoldighed kan have i en 
didaktisk og social sammenhæng i klasse-
rummet, og hvordan vi kan etablere et trygt 
og inkluderende klasserum og blive bedre 
til at håndtere situationer, hvor normer og 
værdier er til debat.

ARBEJDSFORM
På kurset arbejder vi praksisnært med 
øvelser, cases og diskussioner med bag-
grund i deltagernes behov, men også mere 
teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles 
vokabular at arbejde ud fra.

AT VÆRE UNDERVISER I DET MANGFOLDIGE KLASSERUM

»Jeg fik introduktion til 
reelle problem stillinger  

og løsnings forslag«
Deltager på kurset At være underviser i det mangfoldige klasserum, side 13
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER IKV – Syddansk 
 Universitet i samarbejde med GL-E

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på alle 
 gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Donna Hurford, pædago-
gisk konsulent, og Søren Nygaard Drejer, 
lektor på Svendborg Gymnasium med 
dansk, filosofi og matematik og pædago-
gisk konsulent, begge SDU Universitets-
pædagogik.

 3 TID OG STED Kursus 23200: Dag 1: Onsdag 
den 8. marts 2023, kl. 13.00-16.00, synkron 
onlineworkshop. Introducerende video 
er tilgængelig fra onsdag den 22. februar 
2023. Dag 2: Fredag den 28. april 2023, 
kl. 13.00-16.00, synkron onlineworkshop 
med erfaringsudveksling og feedback, 
diskussion af fortsat udvikling.

 4 PRIS 2.100 kr. 

 5 TILMELDING Senest mandag den 
20. februar 2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset giver undervisere inspiration og 
konkrete redskaber til faglig feedback i 
gymnasiet. Kurset introducerer til fælles 
udvikling og brug af Rubrics som et værktøj 
til at tydeliggøre tavs viden om gode faglige 
produkter, herunder mundtlige fremlæggel-
ser, mundtlige prøver og skriftlige opgaver. 
Kurset er rettet mod en bred vifte af fag og 
vil inddrage eksempler på både naturviden-
skabelige og humanistiske fag. Rubrics 
støtter vurdering, selvevaluering, peer- og 
underviserfeedback og feedforward, som 
dermed bidrager til at udvikle elevernes 
selvstændighed og refleksion over de faglige 
mål. Endelig er Rubrics et redskab til at gøre 
underviserens arbejde med vurdering af ele-
vernes produkter mere målrettet og effektivt 
i forhold til tidsforbrug. Læs gerne Andrade 
(2005) for yderligere information om Rubrics.

INDHOLD
For at forbedre de faglige produkter skal 
eleverne kende til og forstå de faglige 
bedømmelseskriterier. Igennem Rubrics 
ekspliciterer man, hvilke bedømmelseskri-
terier der indgår med hvilken vægt, og man 

beskriver dem gennem konkrete eksempler. 
Det giver den enkelte elev specifik feedup 
og feedforward, som eleven kan arbejde 
videre med. Kurset har to hoveddele: for det 
første udviklingen af Rubrics, for det andet 
elevernes konkrete arbejde med Rubrics. 
I begge faser spiller eleverne en aktiv rolle, 
dels som medudviklere af Rubrics-beskri-
velserne, dels som brugere af Rubrics. Ele-
verne arbejder med selv at vurdere andres 
besvarelser, før de ser på egne produkter ud 
fra de anvendte kriterier. Kurset er skræd-
dersyet til gymnasielærere, og arbejde 
med konkrete elevprodukter fra et bredt 
spektrum af fag vil indgå i kurset.

ARBEJDSFORM
Kurset afvikles online på Zoom. Der vil være 
oplæg (onlinevideo før selve kurset), oplæg 
og workshop på selve kursusdagene samt 
en afprøvningsfase med erfaringsindsam-
ling mellem de to kursusgange. Bemærk, 
at undervisningssprog er både engelsk og 
dansk.

TYDELIGGØR FAGLIGE FORVENTNINGER I GYMNASIET  
– RUBRICS I GYMNASIET

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Morten Blaabjerg, 
spildesigner

 1 MÅLGRUPPE Kurset er for dig, der ønsker 
at lave gode spil til din undervisning. Både 
dig, der er ny i arbejdet med spil – og dig, 
der før har lavet spil.

 2 UNDERVISER(E) Morten Blaabjerg, spil-
designer og fhv. lektor i historie og medie-
fag igennem ni år.

 3 TID OG STED Fredag den 24. februar 
2023, kl. 9.30-15.30, Den Fynske Spilfabrik, 
 Stationsvej 69, 5792 Årslev.

 4 PRIS 2.675 kr. 

 5 TILMELDING Senest fredag den 10. februar 
2023 via tilmeldingsformular på  
www.bit.do/spilfabrik

FORMÅL
Kurset er for dig, der ønsker at lave gode 
spil til din undervisning. Både dig, der er ny i 
arbejdet med spil – og dig, der før har lavet 
spil.

INDHOLD
Gode læringsspil gør det faglige stof til en 
leg og skaber højt engagement for dine 
elever år efter år. De reducerer din arbejds-
belastning og frisætter dig til at hjælpe de 
elever, der har størst behov for vejledning, 
samtidig med at du kan udfordre de dygtig-
ste. Kurset klæder dig på til at skabe egne 
spændende spil til dine fag samt til at fun-
gere som vejleder af dine elevers arbejde 
med at lave spil. Samtidig får du lejlighed til 
at møde og sparre med kolleger, der også 
arbejder med spil i klasserummet. Kursets 
hovedfokus er udarbejdelse af prototyper 
i grupper, hvor du med afsæt i hacking af 
kendte brætspil kommer hurtigt fra start og 
får produceret de første læringsspil, der kan 
spiltestes med det samme! Dagen byder 
på en introduktion til et grundlæggende 
begrebsapparat med afsæt i systemisk 
spildesign med særligt fokus, på hvordan 

systemer i spil skaber emergente effekter 
og et ekstraordinært engagement! Du får 
tips til, hvordan du kommer hurtigt i gang 
med både mindre, opgavelignende bræt- 
og kortspil, der kan spilles i små grupper, og 
laver store rollespil, hvor hele din klasse er 
med i samme spil! Medbring til dagen en-to 
idéer til stofområder, som du kunne tænke 
dig at forvandle til gode læringsspil. Måske 
bliver en af dine idéer til en prototype til 
et spændende spil, som du efterfølgende 
kan arbejde videre med og bruge direkte i 
undervisningen. Prisen er inkl. forplejning og 
materialer.

ARBEJDSFORM
Mundtligt teoretisk oplæg og arbejde i prak-
sis med prototyper via workshoplignende 
øvelser med fuld adgang til alle nødvendige 
materialer.

DET GODE LÆRINGSSPIL
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Kurset er for dig, der er 
dansk lærer, faglærer i andre fag eller læse
vejleder på hf/htx/hhx/stx. Ledere er også 
meget velkomne.

 2 UNDERVISER(E) Trine Gandil, cand.mag. i 
dansk, lektor på Københavns Professions
højskole og forfatter til bl.a. ’Følgeligt’, en 
grundbog i syntaks og kohæsion for under
visere i læsning og skrivning.

 3 TID OG STED Onsdag den 12. april 2023, 
kl. 9.0015.00, Københavns Professions
højskole, Tagensvej 18, 2200 København N.

 4 PRIS 3.078 kr. ekskl. moms og inkl. 
 forplejning.

 5 TILMELDING Senest onsdag den 15. marts 
2023 på www.kp.dk

FORMÅL
Har I elever med skrivevanskeligheder? 
Hvordan imødekommer I det i fagene og 
som skole? Kurset giver dig viden om, 
hvilken skrivedidaktik der kan løfte de sva
geste elevers skriftlige fremstilling. Du får 
også inspiration til forskellige tiltag, og I får 
mulighed for at drøfte jeres tilrettelæggelse 
af indsatser. Elevgruppen indbefatter fx 
ordblinde, tosprogede eller elever, der ikke 
har skrevet meget.

INDHOLD
Kurset handler om, hvad du som underviser 
og/eller vejleder kan gøre for at forbedre 
elevernes skriftlige fremstillingsfærdighe
der, herunder håndtering af skriveprocesser, 
produktion af klare sætninger, opgavestruk
turering og analyse af opgaveformulering. 
Du får anledning til at drøfte, hvordan din 
skole samlet kan styrke en skriveindsats for 
elevgruppen med svagere forudsætninger. 
Og endelig diskuterer vi, hvordan kompen
serende læse og skriveteknologi kan indgå.

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem faglige oplæg, dis
kussioner og praktiske øvelser.

STYRKET SKRIFTLIGHED I GYMNASIET FOR  
ELEVER MED SVAGERE FORUDSÆTNINGER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, 
 psykologer, pædagoger, mentorer m.fl., 
som mangler redskaber til at spotte og 
hjælpe unge i gråzonen.

 2 UNDERVISER(E) Tine er medstifter af 
MyWaymetoden, der startede som en 
ungeindsats i Randers Kommune. Sammen 
med kollegaen Trude Lindtveit Frøystad 
har hun udgivet en håndbog i MyWay 
metoden i foråret 2022.

 3 TID OG STED Onsdag den 19. april 2023, 
kl. 10.0017.00, Ceres Park og Arena, 
 Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

 4 PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. for plejning 
for GLmedlemmer, 2.145 kr. ekskl. moms og 
inkl. forplejning for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. 
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
kursusdagen, medmindre der er udsolgt. 
Skriv ‘GL’ i kommentarfeltet for at opnå 
medlemsrabatten.

FORMÅL
At du lærer at få øje på unge i mistrivsel og 
samtidig forstår alle deres sårbarheder i 
sammenhæng for dermed at kunne hjælpe 
de unge ind i trivsel. Hertil bliver du klædt 
på med den nyeste forskning inden for ung
domsområdet samt konkrete redskaber fra 
MyWaymetoden og ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy).

INDHOLD
Knap 20 % af Danmarks unge mellem 15 
og 30 år mistrives. Disse unge kommer fra 
alle samfundslag og har svært ved at føre 
et ’normalt’ ungdomsliv med uddannelse, 
arbejde og sociale aftaler. De står ofte uden 
for disse fællesskaber og er ligeså ofte på 
egen hånd, når de skal finde vejen ind i deres 
ønskede ungdomsliv, da de ikke er omfattet 
af tilbud om hjælp i det kommunale eller 
psykiatriske system. Men ofte udvikler deres 
mistrivsel sig til sværere psykisk sygdom, og 
de unge ender på den måde med at vente 
så længe, at de er syge nok til, at de kan få 
den hjælp, de har brug for. Som professionel 
er det derfor vigtigt at spørge sig selv: Hvem 
er disse unge? Og hvordan hjælper vi dem?

ARBEJDSFORM
MyWaymetoden har arbejdet med at 
vende unges mistrivsel til trivsel, og ud af 
dette arbejde er bl.a. vokset begrebet ’sam
mensatte sårbarheder’. Vi forstår mistrivsel 
som en kompleks kombination af flere 
sårbarheder, som – når de står alene – kan 
synes ubetydelige, men i sammenhæng kan 
gøre ungdomslivet for svært at håndtere. 
Kurset har forståelsen af og arbejdet med 
de sårbare unge i centrum og fokuserer på, 
hvordan redskaberne fra MyWaymetoden 
kan anvendes i praksis.

MYWAY – PÅ SPORET AF UNGES MISTRIVSEL
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, 
 mentorer, sagsbehandlere, coaches og 
andre, der arbejder med unge.

 2 UNDERVISER(E) Malene Klindt Bohni er 
psykolog med speciale i angst og OCD 
og baserer sit arbejde på den kognitive 
tilgang. Malene har børn, unge og voksne i 
terapi og holder kurser og foredrag.

 3 TID OG STED Mandag den 27. marts, 
kl. 10.00, til tirsdag den 28. marts 2023, 
kl. 15.30, eller onsdag den 6. september, 
kl. 10.00, til torsdag den 7. september 
2023, kl. 15.30, Konferencecenter HUSET, 
 Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 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. For over-
natning se mere på www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. Skriv 
‘GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
Du kvalificeres til at gennemføre den moti-
verende samtale og får hermed lettere ved 
at hjælpe unge med at fremkalde og afklare 
egne overvejelser om forandringer. Kurset 
giver dig kendskab til teorier om motivation 
og forandring, redskaber til at komme uden 
om den unges modstand og samtidig modstå 
’ordnerrefleksen’ samt træning i at anvende 
metoderne.

INDHOLD
Den motiverende samtale er en tilgang til 
at tale om forandringer, der virker. Meto-
den er internationalt anerkendt og virksom 
på tværs af en lang række områder – fx i 
forhold til unge med en høj fraværs procent, 
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.

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, 
mentorer, studenterrådgivere og andre, der 
er i berøring med eksamensangste unge i 
deres hverdag.

 2 UNDERVISER(E) Malene Klindt Bohni er 
psykolog med speciale i angst og OCD 
og baserer sit arbejde på den kognitive 
tilgang. Malene har børn, unge og voksne i 
terapi og holder kurser og foredrag.

 3 TID OG STED Onsdag den 8. marts 2023, 
kl. 10.00-17.00, eller torsdag den 26. okto-
ber 2023, kl. 10.00-17.00, Konferencecenter 
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS 1.990 kr. ekskl. moms og inkl. for-
plejning for GL-medlemmer, 2.345 kr. ekskl. 
moms og inkl. forplejning for ikke-med-
lemmer.

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. 
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
kursusdagen, medmindre der er udsolgt. 
Skriv ‘GL’ i kommentarfeltet for at opnå 
medlemsrabatten.

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 – samt 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 eksa-
mensangst. Det kan betyde, at de ikke får 
vist, hvad de kan – og i værste fald dropper 
ud af uddannelsen. Andelen af unge, der 
lider af eksamensangst, er stigende, og 
derfor har eleverne brug for støtte. Bogen 
’Eksamensangst’ af Malene Klindt Bohni 
er inkl. i kursusprisen. Bogen udleveres på 
kurset.

ARBEJDSFORM
Kurset er praksisrettet, og der veksles 
mellem undervisning og praktiske øvelser, 
hvor du får afprøvet alle de redskaber, der 
introduceres. Du får også et konkret kursus-
forløb, som du kan anvende i din praksis.

EKSAMENSANGST
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, pædagoger, 
vejledere, mentorer og andre fagprofessio-
nelle, der ønsker at hjælpe unge menne-
sker med selv værds problematikker.

 2 UNDERVISER(E) Grethe Lindbjerg har 
arbejdet med unge mennesker og deres 
trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig 
teenagecoach, forfatter og foredrags-
holder, tidligere lærer og vejleder på en 
efterskole.

 3 TID OG STED Torsdag den 23. marts 2023, 
kl. 9.30-16.00, Konferencecenter HUSET, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. for-
plejning for GL-medlemmer, 2.145 kr. 
ekskl. moms og inkl. forplejning for ikke- 
medlemmer.

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. 
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
kursusdagen, medmindre der er udsolgt. 
Skriv ‘GL’ i kommentarfeltet for at opnå 
medlemsrabatten.

FORMÅL
Kurset har til formål at give kursisterne viden 
og redskaber til at spotte og hjælpe unge 
mennesker med selvværdsproblematik-
ker samt til at kunne facilitere samtaler og 
øvelser, der kan medvirke til at styrke unges 
selvværd.

INDHOLD
Lavt selvværd og selvkritik er et hæm-
mende problem for en stor gruppe unge. 
Den seneste skolebørnsundersøgelse fra 
2018 viser, at kun 49 % af pigerne og 71 % 
af drengene i 15-årsalderen har et godt 
selvværd. Omkring halvdelen af pigerne 
og en fjerdedel af drengene bliver således 
dagligt påvirket af en dårlig selvværds-
følelse. Når du møder et ungt menneske 
med lavt selvværd, har du sikkert oplevet en 
trang til at sige: ’Du er god nok, som du er!’ 
eller ’du skal bare tro lidt mere på dig selv!’. 
Selvom intentionen er god og velmenende, 
er sådanne udtalelser sjældent nok til at 
ændre på et ungt menneskes selvopfat-
telse. Selvværd kan ikke påføres udefra, 
men skal modnes og vokse indefra.

ARBEJDSFORM
På dette kursus bliver du præsenteret for, 
hvordan du med en coachende tilgang og 
et kognitivt afsæt kan arbejde med unge 
mennesker og deres selvforståelse. Du får 
baggrundsviden og redskaber til at styrke 
unge menneskers selvværd ved brug af 
kommunikation, samtaler og små øvelser.

STYRK UNGES SELVVÆRD

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Tillidsrepræsentanter og 
-suppleanter.

 3 TID OG STED Tirsdag den 7. marts til 
 torsdag den 8. marts 2023, Comwell 
 Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

 4 PRIS Gratis for TR og TR-suppleanter.

 5 TILMELDING På www.gl.org/GL

FORMÅL
Seminaret sætter fokus på udfordringerne 
frem mod OK24. Endvidere drøftes erfarin-
gerne med de arbejdstidsbestemmelser, 
som blev implementeret med OK21.

INDHOLD
På seminaret vil man kunne opleve Nana 
Wesley m.fl. Herudover vil der være ses-
sioner og workshops i forhold til de mere 
praktiske opgaver, man som TR indgår 
i – herunder bl.a. håndtering af afskedigede 
medlemmer og lærerkompetencer. 

SEMINAR FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER OG -SUPPLEANTER 2023
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL i samarbejde med 
Danske Gymnasier

 1 MÅLGRUPPE Arbejdsmiljørepræsentanter 
og ledere ved gymnasiale uddannelser, 
også ikke-GL-medlemmer. Det anbefales, 
at både skolens arbejdsmiljørepræsentant 
og arbejdsmiljøleder deltager. Hvis det ikke 
er muligt, er arbejdsmiljørepræsentanten 
eller arbejdsmiljølederen velkommen 
alene. 

 3 TID OG STED Torsdag den 26. januar, 
kl. 10.00, til fredag den 27. januar 2023, 
kl. 12.00, Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 
5800 Nyborg. Medmindre man giver særlig 
besked, er det med overnatning.

 4 PRIS 4.500 kr. (4.000 kr. uden overnatning). 
Ved tilmelding af flere fra samme skole er 
prisen 4.000 kr. pr. deltager ud over den 
første. Transporten er for egen regning.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
22. december 2022, kl. 12.00. Se endeligt 
program på GL’s hjemmeside  
www.gl.org/GLE

INDHOLD
Seminaret har til formål at tilbyde delta-
gerne opdateret og sektorrelevant viden 
samt konkrete redskaber til det lokale 
samarbejde om både det fysiske og det 
psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræ-
sentanter skal, i henhold til arbejdsmiljø-
lovens § 9, hvert år tilbydes supplerende 
arbejdsmiljøuddannelse af en varighed 
svarende til halvanden dag.

ARBEJDSFORM
Der veksles mellem oplæg, workshops og 
debat.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E, Danske 
 Gymnasier og Samarbejdssekretariatet 

 1 MÅLGRUPPE Nyvalgte samarbejds-
udvalgsmedlemmer.

 2 UNDERVISER(E) Maja Aasted, Samarbejds-
sekretariatet. 

 3 TID OG STED Kursus 23103: Mandag den 
27. februar 2023, kl. 10.00-16.00, MBK, 
 Pilestræde 61, 1112 København K.

 4 PRIS 2.950 kr. for GL-medlemmer, 3.550 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest søndag den 29. januar 
2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Formålet med dette kursus er at tilbyde 
nyvalgte SU-medlemmer en branchenær 
SU-uddannelse. Medlemmer af sam arbejds-
udvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen 
have tilbudt et kursus inden for de første 
seks 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
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 begrænsnin-
ger samt bliver bevidst om de holdninger, 
der kan føre til et bedre samarbejde. Kurset 
tager afsæt i SU’s hverdag i gymnasieverde-
nen og bygger på en høj grad af deltager-
aktivitet. Der vil bl.a. være gruppeøvelser, 
hvor du får mulighed for at afprøve og drøfte 

synspunkter og erfaringer fra gymnasierne 
som arbejdsplads. 

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

SU-GRUNDKURSUS FOR ALLE SU-MEDLEMMER PÅ GYMNASIERNE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E, Danske Gymna-
sier og Danske HF og VUC i samarbejde 
med Leve Arbejdsmiljø, som er godkendt 
af Arbejdstilsynet til at undervise på 
arbejdsmiljøuddannelsen

 1 MÅLGRUPPE Nyvalgte arbejdsmiljø-
repræsentanter og nyudpegede ledere 
med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere 
uddannede, der ønsker genopfriskning af 
kursus.

 2 UNDERVISER(E) Gitte Leve Clausen, 
arbejdsmiljøkonsulent.

 3 TID OG STED Kursus 23100: Tirsdag den 
7. marts, kl. 10.00, til torsdag den 9. marts 
2023, kl. 14.30, internat. Kursus 23101: 
 Tirsdag den 3. oktober, kl. 10.00, til torsdag 
den 5. oktober 2023, kl. 14.30, internat, 
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 
5500 Middelfart.

 4 PRIS 8.900 kr. 

 5 TILMELDING Kursus 23100: Senest torsdag 
den 2. februar 2023. Kursus 23101: Senest 
torsdag den 31. august 2023 på  
www.gl.org/GLE

FORMÅL
Formålet med den lovpligtige arbejds-
miljøuddannelse er, at nyvalgte arbejds-
miljørepræsentanter og nyudpegede 
arbejdsledere får viden og redskaber til at 
kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på 
egen arbejdsplads.

INDHOLD
Indholdet 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)
•  Rammen for arbejdsmiljøet (lovgivning, 

årlig drøftelse)
•  Arbejdspladsvurdering (APV, systematisk 

arbejdsmiljøarbejde)
•  Psykisk arbejdsmiljø (samarbejde, stress, 

krænkende adfærd, opfølgning på 
trivselsmålinger)

•  Fysisk arbejdsmiljø (indeklima, kemiske/
ergonomiske/biologiske forhold)

•  Håndtering af arbejdsskader (ulykker og 
erhvervssygdomme)

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

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– BRANCHERETTET FOR GYMNASIESKOLER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Tillidsrepræsentanter og 
-suppleanter ved gymnasiale uddannelser, 
også ikke-GL-medlemmer, der fungerer 
som fælles-TR på AC-området for gymna-
siale lærere.

 3 TID OG STED Modul 3B: Onsdag den 
1. februar til fredag den 3. februar 2023, 
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 
5800 Nyborg.

 4 PRIS Gratis, GL betaler ophold og transport. 
For TR’er, som er valgt på GL’s område uden 
at være medlem af GL, jf. fritvalgs ordningen, 
er prisen 6.000 kr. pr. modul ekskl. rejseud-
gift. GL henviser til at søge udgiften dækket 
hos den relevante organisation.

 5 TILMELDING På www.gl.org/ 
kurserogarrangementer senest 14 dage 
inden kurset. Medmindre du giver særlig 
besked, er det med to overnatninger samt 
middag begge aftener.

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

INDHOLD
Som ny tillidsrepræsentant eller tillids-
repræsentantsuppleant bør du deltage i 
grunduddannelsen, som GL tilbyder alle 
nye repræsentanter. På grunduddannelsen 
lærer du bl.a. om forståelse og fortolkning 
af overenskomsterne, forhandlingsteknikker 
og veje til indflydelse. Du vil også blive intro-
duceret til SU-systemet samt til regler og 
god praksis ved personsager, om løn, skole-
økonomi og til, hvordan I kan arbejde for et 
godt arbejdsmiljø og et stærkt fællesskab 
på skolen ud fra en organiserende tanke-
gang. Endelig vil du få indsigt i, hvordan GL 
arbejder; både centralt og lokalt. Grundud-
dannelsen er bygget op over tre moduler; 
hver af tre dages varighed. GL anbefaler, at 
modulerne på grunduddannelsen gennem-
føres i rækkefølge, og at du enten følger 
modul A eller B på alle tre kurser, hvis det 
er muligt.

ARBEJDSFORM
Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, 
plenumdiskussioner og forhandlings-
træning.

GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Rektorer, vicerektorer, 
forstandere, uddannelsesledere og andre 
mellemledere, tillidsrepræsentanter samt 
lærere med lyst til at blive leder eller med 
interesse for organisatoriske forhold.

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen varetages 
af forskere inden for feltet.

 3 TID OG STED Se uddybende beskrivelse 
og praktiske oplysninger på sdu.dk/mig

 4 PRIS Et modul 22.000 kr., hele forløbet 
88.000 kr.

 5 TILMELDING Ansøg senest torsdag den 
1. juni 2023 på sdu.dk/mig

FORMÅL
Master i gymnasiepædagogik, ledelse, giver 
de studerende en teoretisk og forsknings
baseret forståelse for de forandringer og 
reformer, der danner nogle af rammerne 
for de gymnasiale ungdomsuddannelser. 
Uddannelsen kvalificerer organisatoriske, 
ledelsesmæssige og strategiske analyser 
og beslutninger med forskningsbaseret 
viden og sætter den studerende i stand til 
at vurdere og begrunde hensigtsmæssig
heden af forskellige metoder for analyse og 
problemløsning. På uddannelsen knyttes 
teoretiske, analytiske og mulige løsnings
orienterede perspektiver tæt sammen, så 
teori kan give nyt indblik i praksis.

INDHOLD
MIG er opbygget af fire moduler på 15 ECTS 
hver, der hvert strækker sig over ét seme
ster. Det sidste modul består i arbejdet med 
en afhandling under individuel vejledning. 
Beståede eksaminer udløser 60 ECTS. MIG/
ledelse – for lærere og ledere med interesse 
for organisations og ledelsesteoretiske per
spektiver til at forstå, analysere og arbejde 
med de strukturer og processer, der dannes 

og forandrer sig på skolerne. Der undervises 
i ledelse af fagprofessionelle, kompetence
udvikling, kvalitet og evaluering og økono
miske perspektiver. Ligeledes i analyser af 
strategiske udfordringer og muligheder for 
at foretage strategiske valg. De studerende 
føres ajour i områdets hurtigt voksende 
teoridannelser bl.a. gennem arbejdet med 
konkret casemateriale, bl.a. fra egne skoler.

ARBEJDSFORM
Undervisningen er forskningsbaseret med 
øvelses og praksisorienterede forløb med 
kortere oplæg.

MASTER I GYMNASIEPÆDAGOGIK (MIG), LEDELSE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Målgruppen for Didak
tisk udviklingsledelse  miniMaster er 
principielt alle gymnasiets lærere, ud fra 
den betragtning at undervisningsudvik
ling i interne netværk og netværk mellem 
forskellige uddannelsesorganisationer 
er et nyt grundvilkår og derfor er en del 
af den moderne lærers kompetencer. På 
kortere sig er målgruppen de lærere, som 
skoleledelsen ønsker at kvalificere, så det 
didaktiske udviklingsarbejde gennemføres 
teoretisk velbegrundet og på så systema
tisk en måde som muligt.

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen foretages 
af forskere inden for feltet samt under
visere fra gymnasier.

 3 TID OG STED Se uddybende beskrivelse 
og praktiske oplysninger på sdu.dk/du

 4 PRIS 30.000 kr. + 6.500 kr. for afsluttende 
eksamen. Priserne er inklusiv overnatning 
og forplejning.

 5 TILMELDING Se mere på sdu.dk/du

FORMÅL
Formålet med uddannelsesforløbet er 
derfor at sætte de studerende i stand til 
at arbejde refleksivt, kritisk og teoretisk 
med undervisnings og skoleudvikling i de 
gymnasiale uddannelser, herunder specielt 
udviklingsarbejder, der omfatter faglige og 
kollegiale samarbejder.

INDHOLD
Uddannelsen, der udbydes som en helhed, 
der kan indgå i en samlet master (jf. nf.), 
kombinerer den teoretiske del om didaktik, 
organisation og udvikling med praktisk pro
jektledelse tæt knyttet til et udviklingspro
jekt, som den studerende sideløbende med 
uddannelsen arbejder med på sin ansæt
telsesskole.Forløbet strækker sig over et år 
fordelt på fire seminarer. Afslutter man med 
eksamen, udløses 15 ECTS, der kan indgå 
i Master i gymnasiepædagogik, altså man 
opnår merit for et modul på enten didaktik 
eller ledelseslinjen.

ARBEJDSFORM
Undervisningen er forskningsbaseret og 
øvelses og caseorienteret med kortere 
oplæg.

MASTER-MODUL - DIDAKTISK UDVIKLINGLEDELSE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Undervisere og ledere på de 
gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen varetages 
af forskere inden for feltet.

 3 TID OG STED Se uddybende beskrivelse 
og praktiske oplysninger på sdu.dk/mig

 4 PRIS Et modul 22.000 kr., hele forløbet 
88.000 kr.

 5 TILMELDING Ansøg senest torsdag den 
1. juni 2023 på sdu.dk/mig

FORMÅL
Master i gymnasiepædagogik, didaktik, 
giver de studerende en teoretisk og forsk
ningsbaseret forståelse for den daglige 
didaktiske praksis på ungdomsuddannel
serne og sætter de studerende i stand til 
at foretage kvalificerede og videnskabeligt 
begrundede valg vedrørende undervisning 
inden for de gymnasiale uddannelser. På 
uddannelsen knyttes teoretiske, analytiske 
og handlings orienterede perspektiver tæt 
sammen, så praksis og teori indgår i et 
dynamisk samspil. Undervisningen vare
tages af forskere inden for feltet.

INDHOLD
Master i gymnasiepædagogik, didaktik, 
giver de studerende en teoretisk og forsk
ningsbaseret forståelse for den daglige 
didaktiske praksis på ungdomsuddannel
serne og sætter de studerende i stand til 
at foretage kvalificerede og videnskabeligt 
begrundede valg vedrørende undervisning. 
På uddannelsen knyttes teoretiske, analy
tiske og handlingsorienterede perspektiver 
tæt sammen, så praksis og teori indgår 
i et dynamisk samspil. Undervisningen 

varetages af forskere inden for feltet. MIG 
er opbygget af fire moduler på 15 ECTS pr 
semester. Det sidste modul består i arbejdet 
med en afhandling. Beståede eksaminer 
udløser 60 ECTS. MIG/didaktik er for gym
nasielærere med interesse for planlægning, 
gennemførelse og evaluering af pædago
gisk didaktisk udvikling. Der undervises i 
teori om skolekultur, om læring og om fag 
og almendidaktik på et niveau, der bygger 
oven på pædagogikum og knytter an til de 
studerendes undervisningserfaring. Som 
helhed sigter uddannelsen såvel på forbed
ring af egen undervisning som på vareta
gelse af pædagogiske ledelsesopgaver.

ARBEJDSFORM
Undervisningen er forskningsbaseret med 
øvelses og praksisorienterede forløb med 
kortere oplæg.

MASTER I GYMNASIEPÆDAGOGIK (MIG), DIDAKTIK

»Der var god variation 
mellem oplæg, individuelle 
øvelser og gruppeøvelser«

Deltager på kurset Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber, side 21
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL i samarbejde med 
hovedorganisationen Akademikerne v. 
Akademikerkampagnen

 1 MÅLGRUPPE Kurset er målrettet ledige og 
ikke-fastansatte. Kurset vil være relevant 
for dig, hvis du er nysgerrig på andre karri-
eremuligheder end i gymnasiet. Det er ikke 
afgørende, hvilken fagkombination du har, 
men du skal have lyst til at arbejde med din 
faglighed i en anden kontekst end den, du 
traditionelt identificerer dig med.

 2 UNDERVISER(E) Kristina Falkvist, chefkon-
sulent ved Akademikerne. 

 3 TID OG STED Kursusdatoerne er: Uge 21: 
Mandag den 22.  maj, onsdag den 24. maj 
og fredag den 26. maj 2023. Uge 22: Ons-
dag den 31. maj og fredag den 2. juni 2023. 
Kurset er virtuelt og varer alle kursusdage 
kl. 9.00-11.45. Deltagerne vil inden kurset 
modtage et link til Zoom. 

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest onsdag den 17. maj 
2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Mere end 90 % af alle virksomheder i Dan-
mark er små og mellemstore virksomheder 
– også kaldet SMV’er. Workshoppen åbner 
dine øjne for SMV’erne som arbejdsmarked 
og som virksomheder, der har brug for nye 
kompetencer og ny viden for at kunne følge 
med tiden. Du vil få en forståelse for, hvilke 
arbejdsopgaver der ligger derude lige nu 
og venter på at blive løst. Du får desuden 
konkrete værktøjer til, hvordan du finder 
virksomhederne – og ikke mindst hvordan 
du kommunikerer i øjenhøjde med dem, 
så I taler det samme sprog. Vi arbejder 
med pitch, så du bliver klar til at italesætte 
dine kompetencer, så de bliver relevante 
i forhold til SMV’erne. Vi har bl.a. fokus på 
megatrends som bæredygtighed, digitalise-
ring og Covid-19.

INDHOLD
Vi arbejder med fem tematikker: 1) SMV’erne 
har brug for dig – som højtuddannet kan du 
hjælpe virksomhederne igennem krisen, 
2) Skab værdi for SMV’erne – oversæt dine 
kompetencer til værdi for virksomhederne, 
3) Fortæl, hvad du kan, gennem et målrettet 

pitch, 4) Inviter dig selv på et kaffemøde i en 
krisetid, 5) Nudg dig selv, og skab fremdrift i 
din jobsøgning.

ARBEJDSFORM
Vi mødes online fem gange a to timer og 
45 minutter med en vekslen af oplæg, 
summeøvelser og udveksling af erfaringer 
i break-out-rooms samt hjemmeopgaver 
og læsning mellem hvert modul. Vi tager 
udgangspunkt i Akademikerkampagnens 
læringsbog ’Akademikerens guide til de små 
og mellemstore virksomheder’, som du får 
som gratis e-bog.

SKAB VÆRDI I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER – BLIV JOBSKABER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER Bryder Karriere i 
 samarbejde med GL

 1 MÅLGRUPPE Medlemmer af GL, der er i 
arbejde.

 2 UNDERVISER(E) Karriererådgiver 
Lena  Bryder, Bryder Karriere.

 3 TID OG STED Torsdag den 2. marts 
2023 og tirsdag den 5. september 2023, 
kl. 16.30-19.00. Kurserne afvikles virtuelt. 
Der vil være feedback-sessioner på eget 
ansøgnings materiale efter kurset.

 4 PRIS Kurset er gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest onsdag den 
23. februar 2023 for kurset i marts 2023 
og senest tirsdag den 29. august 2023 for 
kurset i september 2023.

FORMÅL
’Hvordan kan man matche sine egne 
erfaringer og kompetencer ind i et nyt job 
eller en ny branche?’. Formålet med dette 
kurset er, at du som deltager får viden om 
og værktøjer til at udarbejde målrettet og 
velfunderet ansøgningsmateriale. Og du får 
som en del af kurset individuel feedback på 
dit ansøgningsmateriale.

INDHOLD
Du vil på kurset lære om formålet med hhv. 
cv og ansøgning, om form og opbygning 
samt best practice for at udarbejde et per-
sonligt, klart og målrettet ansøgningsmate-
riale. Du vil blive introduceret til traditionel 
jobsøgning versus uopfordret jobsøgning 
samt til LinkedIn og brug af netværk. Alle 
deltagere har mulighed for at få feedback 
på deres ansøgningsmateriale i en virtuel 
session to-tre uger efter kurset.

ARBEJDSFORM
Arbejdsformen vil være viden-, handlings- 
og casebaseret, og der vil indgå eksempler, 
skabeloner og en hjemmeopgave.

BLIV EN SKARP JOBSØGER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL i samarbejde med 
Københavns Professionshøjskoles Videre
uddannelse – Ledelse, Organisation og 
Forvaltning

 1 MÅLGRUPPE Kurset er målrettet ledige og 
ikkefastansatte medlemmer af GL. 

 2 UNDERVISER(E) Mette Langelund Klit, 
cand.jur., lektor.

 3 TID OG STED Torsdag den 2. februar og 
onsdag den 4. oktober 2023, begge kurser 
kl. 9.0016.00. Kurserne afvikles digitalt. De 
tilmeldte vil modtage et link til det virtuelle 
møderum, få dage inden det enkelte 
kursus afholdes.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 26. januar 
2023 for kurset i februar 2023 og senest 
onsdag den 27. september 2023 for kurset i 
oktober 2023 på gl.org/GLE

FORMÅL
At introducere dig til den offentlige forvalt
ning som et muligt arbejdsområde, hvor du 
kan sætte dine kompetencer i spil.

INDHOLD
Du bliver introduceret til at arbejde i offent
lige, ofte politisk styrede, organisationer, 
herunder også grundprincipperne i den 
retlige ramme for offentlig forvaltning. Du får 
indblik i forskellige roller og funktioner, der 
varetages af medarbejdere med vidt for
skellig uddannelsesmæssig baggrund. Med 
udgangspunkt i konkrete stillinger sættes 
der ord på, hvordan disse medarbejdere i 
det daglige ser deres faglighed, og hvordan 
de på forskellig vis anvender og beskriver 
de kompetencer, de trækker på. Du får på 
den baggrund mulighed for at vurdere, 
hvordan lige præcis din faglighed kan sæt
tes i spil i den offentlige forvaltning.

ARBEJDSFORM
Der vil være både oplæg, øvelser og drøftel
ser i små og større grupper.

FRA UNDERVISER TIL FAGPERSON I DEN OFFENTLIGE FORVALTNING 
– FOR LEDIGE OG IKKE-FASTANSATTE MEDLEMMER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL i samarbejde med 
Københavns Professionshøjskoles Videre
uddannelse – Ledelse, Organisation og 
Forvaltning

 1 MÅLGRUPPE Kurset er målrettet medlem
mer, der er i arbejde. 

 2 UNDERVISER(E) Mette Langelund Klit, 
cand.jur., lektor.

 3 TID OG STED Der afvikles to kurser, som 
begge holdes over to halve dage. 1: 
Torsdag den 12. og torsdag den 26. januar 
2023. 2: Onsdag den 11. og onsdag den 
25. oktober 2023. Alle dage kl. 16.0019.00. 
Kurserne afvikles digitalt. De tilmeldte vil 
modtage et link til det virtuelle møderum, 
få dage før det enkelte kursus holdes.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 5. januar 
2023 for kurset i januar 2023 og onsdag den 
4. oktober 2023 for kurset i oktober 2023 på 
gl.org/GLE

FORMÅL
At introducere dig til den offentlige forvalt
ning som et muligt arbejdsområde, hvor du 
kan sætte dine kompetencer i spil.

INDHOLD
Du bliver introduceret til at arbejde i offent
lige, ofte politisk styrede, organisationer, 
herunder også grundprincipperne i den 
retlige ramme for offentlig forvaltning. Du får 
indblik i forskellige roller og funktioner, der 
varetages af medarbejdere med vidt for
skellig uddannelsesmæssig baggrund. Med 
udgangspunkt i konkrete stillinger sættes 
der ord på, hvordan disse medarbejdere i 
det daglige ser deres faglighed, og hvordan 
de på forskellig vis anvender og beskriver 
de kompetencer, de trækker på. Du får på 
den baggrund mulighed for at vurdere, 
hvordan lige præcis din faglighed kan sæt
tes i spil i den offentlige forvaltning.

ARBEJDSFORM
Der vil være både oplæg, øvelser og drøftel
ser i små og større grupper.

FRA UNDERVISER TIL FAGPERSON I DEN OFFENTLIGE FORVALTNING 
– FOR MEDLEMMER I ARBEJDE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER MA og GL.

 1 MÅLGRUPPE Fyraftensmødet er primært 
rettet mod medlemmer i arbejde.

 2 UNDERVISER(E) Tine Vesth Nielsen og 
Sine Rønberg Hansen er karrierevejledere i 
hhv. MA og GL.

 3 TID OG STED Mandag den 27. februar 2023, 
Bistro 17, Torvet 17, 4600 Køge. Onsdag 
den 1. marts 2023, Magion, Tinghus-
gade 15, 7200 Grindsted. Tirsdag den 
29. august 2023, Comwell H.C. Andersen, 
5000 Odense. Torsdag den 31. august 2023, 
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, Papir-
fabrikken 12, 8600 Silkeborg. Alle dage 
kl. 16.00-18.30.

 4 PRIS Fyraftensmødet er gratis for GL’s 
medlemmer, og GL giver et glas vin og et 
let måltid. Transport er for egen regning. 
Deltagelse påvirker ikke mulighed for at 
deltage i GL-E-medlemstilbud.

 5 TILMELDING Onsdag den 22. februar 
2023 for møderne i uge 9. Onsdag den 
23. august 2023 for møderne i uge 35 på 
www.gl.org/kursus arrangementer

FORMÅL
Formålet med fyraftensmødet er at give dig 
viden og sparring, så du bliver klogere på, 
hvordan du selv kan arbejde med din kom-
petenceafklaring samt dine håb og ønsker 
for dit arbejdsliv.

INDHOLD
Som gymnasielærer har du flere kompe-
tencer, end du måske er opmærksom på. 
Kompetencer, der kan bruges både inden 
for og uden for gymnasiesektoren. Måske 
har du overvejet at skifte spor, måske er du 
nysgerrig på, hvordan du kan kombinere dit 
gymnasielærerjob med andre opgaver, eller 
måske har du brug for at øge din jobsik-
kerhed. Formålet med mødet er at give dig 
viden og sparring, så du bliver klogere på, 
hvordan du kan arbejde med din kompe-
tenceafklaring og dine håb og ønsker for 
dit arbejdsliv. Bliv inspireret, og få redska-
ber til at sætte ord på, hvor du har dine 
særlige styrker. Er der noget, som du med 
fordel kan give mere opmærksomhed – i 
dit nuværende job eller på vej til et andet? 
Hør om gymnasielæreres mange kompe-
tencer og mulige arbejdsmarkeder bakket 

op af eksempler på både mindre og mere 
radikale skift i arbejdslivet.

ARBEJDSFORM
Du vil få mulighed for at prøve et par af de 
øvelser, som vi bruger i de tidligere faser af 
kompetenceafklaring. Tag din kollega med, 
få lidt lækkert til ganen, og mød kolleger fra 
andre skoler.

HAR DU STYR PÅ DINE KOMPETENCER?

»På kurset fik vi gode cases 
i form af personer med 

relevant erfaring, som turde 
dele ud af deres personlige 

og faglige erfaringer«
Deltager på kurset Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning, side 22
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SKOLE-
BASEREDE
KURSER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gym-
nasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Nanna Jordt Jørgensen, 
ph.d. i uddannelse for bæredygtig udvikling 
og underviser i pædagogik for bæredygtig-
hed på Københavns Professionshøjskole.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Økologisk krise og klimaforandringer 
udfordrer i denne tid vores samfundsmodel 
og uddannelsessystemer, men bæredyg-
tighedstænkning og den store politiske 
interesse for Verdensmål giver også spæn-
dende åbninger for udvikling af nye pæda-
gogiske og didaktiske tilgange og samar-
bejdsformer. Kurset giver en baggrund for at 
kunne sætte fokus på bæredygtighed som 
udfordring i gymnasieskolen med vægt på 
pædagogiske og didaktiske perspektiver. 

INDHOLD
Kurset lægger ud med en introduktion 
til centrale pointer og begreber fra den 
pædagogiske forskning om uddannelse 
og bæredygtighed. På baggrund en fælles 
erfaringsopsamling omkring udfordringer 
med at sætte bæredygtighed på dagsorde-
nen i forskellige fagområder vil vi herefter 
diskutere og afprøve pædagogiske og 
didaktiske tilgange til bæredygtighed. Vi 
sætter bl.a. fokus på kompleksitet, dilem-
maer og ’wicked problems’, på antropocæn 
pædagogik og på hel-institutionstænkning. 
Kurset kan foregå delvist i uderummet og 

lægger op til at kombinere abstrakt og 
kritisk refleksion med konkrete, praktiske 
erfaringer og handlinger.

ARBEJDSFORM
Foruden oplæg og fælles diskussioner vil 
deltagerne få mulighed for i mindre værk-
stedsgrupper at sætte fokus på arbejdet 
med bæredygtighed i egne fag eller særlige 
forløb –fx med fokus på organisationsudvik-
lende tiltag, tværfaglige samarbejder eller 
på udviklingen af didaktik og pædagogik for 
bæredygtighed med udgangspunkt i egne 
fagområder.

UNDERVISNING FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere i den 
 gymnasiale sektor, uafhængigt af fag.

 2 UNDERVISER(E) Mette Louise Graah 
 Rasmussen, lektor ved Aarhus Katedral-
skole og forfatter til ’Stille elever – klar 
til forandring’, og Anne Katrine Graah 
 Rasmussen, projekt- og kursusleder, 
Børne kulturhuset Aarhus.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Kurset sætter rammen for din nye teg-
nepraksis med små inspirationsoplæg, 
tegneteknikker og tegneøvelser, eksempler 
og praktiske workshops med masser af 
hands on.

INDHOLD
Det er sjovt at tegne og at bruge tegninger 
i undervisningen. Tegninger er også sjove 
at se på og er læringsmæssigt berigende. 
De visuelle og grafiske elementer er ofte et 
frisk pust og skaber positiv opmærksomhed 
omkring opgaven. Tegningerne er moti-
verende for eleverne og med til at skabe 
engagement på opgaven. De kan også være 
med til at skabe struktur og overblik og er 
frem for alt elevaktiverende. I en digitaliseret 
hverdag er det desuden en kærkommen 
mulighed for dig som underviser for at 
arbejde analogt og taktilt. Alle kan lære at 
tegne, og man behøver ikke at være en ørn 
til det, for at det virker. Det handler nemlig 
om at understøtte en formidling og ikke 
om at skabe kunst eller at ’tegne godt’. På 
kurset lærer du simple og letanvendelige 
tegneteknikker, præsenteres for præfabri-

kerede skabeloner, og du får mulighed for 
at omsætte det til egen praksis. Du får med 
andre ord mulighed for at forøge indholdet 
i din formidlingsværktøjskasse og inspireres 
til også at lade eleverne tegne. Så smid dine 
forbehold og selvkritikken, og grib lejlighe-
den til at lukke computeren for en dag og 
bare tegn det selv.

ARBEJDSFORM
Kurset vil veksle mellem små inspirations-
oplæg og praktiske workshops med masser 
af hands on. Du får lejlighed til at kaste et 
nyt blik på din faglige og pædagogiske 
formidling. Du lærer simple og letanven-
delige tegneteknikker og præsenteres for 
præfabrikerede skabeloner. Du får mulighed 
for at omsætte det til din egen praksis og 
inspireres til også at lade eleverne tegne.

TEGN DET SELV – OG SKAB BEDRE OG SJOVERE LÆRING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de 
gymnasiale uddannelser, gerne faggrupper 
eller helskoler.

 2 UNDERVISER(E) Konsulent, ph.d. Lene 
Tortzen Bager, konsulent i tortzen.bager

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Kurset giver inspiration og redskaber til 
skolens, teamets eller gruppens forbere-
delse af og arbejde med kollegial super-
vision. 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 samarbejde 
mellem lærere, og omdrejningspunktet 
for supervisionen er lærernes selvvalgte 
temaer i relation til undervisningen. Super-
visionsarbejdet 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, nem-
lig kompetencen til i situationen at beslutte 
den næste undervisningshandling. Dermed 
styrker dialogen jeres faglige beslutnings-
kompetence 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 anerken-
dende dialog.

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem oplæg, fælles dialog 
og samtaleøvelser i mindre grupper. Kurset 
kan tilrettelægges som et halvdagskursus, 
eller varigheden kan tilpasses jeres behov. 
Længden af de enkelte dele vil blive tilpas-
set den aftalte tidsramme.

KOLLEGIAL SUPERVISION

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Lærere og ledere, der søger 
inspiration til arbejdet med motivation, 
relationer og trivsel.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Rudi Lauridsen, 
Sct. Knuds Gymnasium, Odense, vinder af 
Politikens Undervisningspris 2013.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Dette kursus giver dig arbejdsformer, der 
udfordrer og understøtter elevernes motiva-
tion og elevernes relationer i læringsfælles-
skabet. Derudover understøtter kurset også 
den didaktiske videndeling og det kollegiale 
samvær.

INDHOLD
Elever, der bliver set, hørt og indgår i et rela-
tionelt fagligt læringsfællesskab, trives og 
lærer oftest bedre. Den virtuelle undervis-
ning mindede os om, hvor vigtige hverda-
gens relationer er for trivsel og læring. På 
dette kursus får du inspiration til og afprøver 
en række arbejdsformer og redskaber, som 
understøtter elevernes fællesskab og rela-
tioner og dermed også deres motivation og 
trivsel. Fælles for arbejdsformerne er, at de:
•  Udfordrer alle elever til at reflektere 

over og understøtte det gode 
læringsfællesskab.

•  Tager udgangspunkt i, at elever er 
forskellige og motiveres på forskellige 
måder.

•  Understøtter, at eleverne bearbejder 
faglig viden. Du får redskaber til at 
udfordre og inspirere dine elever til at 
reflektere over sammenhængen mellem 
det, hver elev bidrager med fagligt og 
socialt, og elevens og klassens generelle 
trivsel og faglige udbytte m.m.

Arbejdsformerne og redskaberne er 
udviklet, afprøvet, evalueret og optimeret 
igennem en lang årrække på baggrund af 
udfordringer og problemfelter, som findes i 
et læringsfællesskab.

ARBEJDSFORM
Efter en kort teoretisk introduktion afprøver I 
den første arbejdsform, som I reflekterer og 
diskuterer erfaringer med. Der er opsamling 
i plenum, hvorefter du tilpasser arbejdsfor-
men til din undervisning. Derefter veksler 
vi mellem præsentation og afprøvning af 
arbejdsformer og redskaber.

RELATIONER, MOTIVATION, TRIVSEL OG DET GODE LÆRINGSFÆLLESSKAB
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Henvender sig primært til 
lærere, som underviser i samfundsfag, 
humanistiske og naturvidenskabelige fag, 
og som ønsker inspiration til kreative og 
samskabende arbejdsformer.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Rudi Lauridsen, 
Sct. Knuds Gymnasium, Odense, vinder af 
Politikens Undervisningspris 2013.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Kurset giver dig inspiration til ti forskellige 
og kreative arbejdsformer. Kurset under-
støtter også den didaktiske videndeling og 
kollegiale relationer.

INDHOLD
Som underviser, pædagog, vejleder, mentor 
eller lignende har du via dit arbejde mulig-
hed for at give unge mennesker en uvurder-
lig støtte og hjælp til håndtering af små og 
større udfordringer og vanskelige livsperio-
der. De unge, jeg møder i mit arbejde som 
teenagecoach, fortæller ofte om voksne, 
der har gjort en vigtig forskel for dem. Det 
kan være en lærer, der gav sig tid til at lytte 
uden straks at give gode råd. Det kan være 
en pædagog, der viste forståelse for deres 
situation uden at dømme. Det kan være den 
vejleder, der støttede til at gennemføre et 
uddannelsesforløb, og det kan være dig, der 
gør en vigtig forskel i netop dit arbejde. På 
dette kursus bliver din professionelle værk-
tøjskasse styrket med viden, der øger din 
forståelse for unge menneskers reaktioner, 
og du bliver bevidst om, hvad du kan gøre 
for at hjælpe tavse, frustrerede, opgivende, 

bekymrede og overanalyserende unge. Du 
opkvalificerer dit relationsarbejde og dine 
samtaleteknikker.

ARBEJDSFORM
Dette kursus har afsæt i en kognitiv grund-
forståelse kombineret med coachende 
samtaleteknikker. Kursets samtalemetoder 
og øvelser træner kognitiv, rationel og 
omsorgsfuld tænkning. Der hentes bl.a. 
inspiration fra kognitiv terapi, konstruktiv og 
ikke-dømmende kommunikation samt fra 
Anette Prehns metoder til at flippe tanker. 
Kursets indhold formidles via en blanding af 
oplæg, samtaler og øvelser både fælles og 
i grupper.

KREATIVE OG SAMSKABENDE ARBEJDSFORMER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Henvender sig til lærere, som 
underviser i samfundsfag, humanistiske og 
naturvidenskabelige fag, og som ønsker 
inspiration og variation til travle dage.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Rudi Lauridsen, 
Sct. Knuds Gymnasium, Odense, vinder af 
Politikens Undervisningspris 2013.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Dette praksisnære kursus giver dig 15 gode, 
konkrete og forskellige arbejdsformer, som 
varierer undervisningen uden at tage al din 
tid til forberedelse. Derudover understøtter 
kurset også den didaktiske videndeling og 
kollegiale relationer.

INDHOLD
Mange lærere oplever begrænsninger i den 
tid, der er til planlægning og efterbehand-
ling af undervisningen og til implementering 
og udvikling af nye tiltag i undervisningen. 
På kurset får du inspiration til god og vari-
eret undervisning, som ikke tager al din tid, 
og som:
•  udvider din palet og mulighed for 

variation i undervisningen.
•  kan overføres direkte til din undervisning 

eller kræver få tilpasninger, hvilket du får 
tid til på kurset.

•  sætter eleverne i centrum i 
læringsrummet.

Du får også:
•  synliggjort, hvordan arbejdsformerne kan 

indgå i forskellige modulplaner.
•  tid til kollegialt samvær og videndeling.
•  tilsendt kursusmaterialet elektronisk 

før kursus, hvilket du downloader og 
medbringer på din pc.

ARBEJDSFORM
Sammen afprøver vi første arbejdsform. 
I snakker om erfaringer, hvorefter du videre-
udvikler og tilpasser i forhold til din under-
visning. Herefter er der dialog i plenum, 
og kursuslederen giver forslag til varianter 
og perspektiver. Lignende fremgangs-
måde gentages ved alle arbejdsformerne. 
Årsagen hertil er, at du får erfaringer, som 
gør det nemmere at forklare og omsætte 
arbejdsformerne i din undervisning.

GODE ARBEJDSFORMER TIL TRAVLE DAGE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Gymnasiale lærere.

 2 UNDERVISER(E) Søren Braskov, 
erhvervspsykolog.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

 5 TILMELDING Kurset tilpasses jer. Kontakt 
GL-E for tilbud på gl-e@gl.org

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 plan-
lægge og udnytte egne ressourcer mere 
målrettet. Kurset er til medarbejdere, der 
ønsker at forebygge stress ved at opnå 
overblik og styring over egne arbejds-
opgaver. 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 ressourcer og sætte mål 

for eget arbejde

•  at skabe overensstemmelse mellem 
arbejdspladsens og egne ønsker

•  at prioritere og planlægge realistisk
•  at sige til og fra og blive respekteret for 

det
•  at skabe bedre balance mellem arbejdsliv 

og privatliv
•  at øge arbejdslivskvaliteten.

ARBEJDSFORM
Teori, øvelser, diskussion og refleksion.

STRESSHÅNDTERING OG PERSONLIG PLANLÆGNING I ARBEJDSLIVET
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»Det var godt at få  
indblik i en lang række 

værktøjer til at arbejde med 
at imødegå stress«

Deltager på kurset Stresshåndtering og personlig planlægning i arbejdslivet, side 28



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER Fonden for 
 Entreprenørskab

 1 MÅLGRUPPE Undervisere og ledere på stx, 
htx, hhx & hf.

 2 UNDERVISER(E) Uddannelseskonsulent 
Lars Frisdahl.

 3 TID OG STED Efter aftale.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

 5 TILMELDING For information og nær-
mere aftale om indhold udfyld kontakt-
skabelon her: www.ffefonden.jotform.
com/221223796946060 eller kontakt 
uddannelseskonsulent Lars Frisdahl, mail: 
lars@ffefonden.dk, tlf.: 3176 2851.

FORMÅL
Kurset tager udgangspunkt i en ambition 
om at udvikle elevers kompetencer som 
agerende og handlende mennesker i en 
verden, der har brug for idéer og bære-
dygtige løsninger baseret på nytænkning og 
innovation. Kursets mål er at styrke under-
visernes flerfaglige samarbejde om udvik-
ling af elevernes innovationskompetencer 
og faglige tilgang til bæredygtighed.

INDHOLD
På kurset introduceres en problemorien-
teret tilgang til arbejdet med bæredyg-
tighed. Der tages her udgangspunkt FN’s 
Verdensmål som afsæt for de problem-
stillinger, man med stor fordel kan arbejde 
med i innovations- og løsningsorienterede 
flerfaglige forløb. Der vil på kurset arbejdes 
ud fra disse grundlæggende problemstil-
linger: Hvordan skabes en meningsfuld og 
sammenhængende innovationskultur for 
både undervisere og elever? Hvordan gør 
man bæredygtighed og verdensmål nær-
værende og relevante for eleverne i både et 
dannelsesmæssigt og et fagligt perspektiv?  

Dette kursus giver jer mulighed for:
•  at se nye muligheder i arbejdet med 

bæredygtighed i fagene.
•  at opnå en fælles forståelse af innovation 

i undervisningen.
•  at arbejde ud fra en konkret model til 

udvikling, planlægning og gennemførelse 
af innovationsorienterede flerfaglige 
forløb.

•  at udbygge og styrke samarbejdet 
mellem undervisere – et professionelt 
læringsfællesskab.

Varighed: Længde og varighed aftales, men 
kan variere fra tre timer til fire gange a fire 
timer.

ARBEJDSFORM
Der veksles mellem oplæg, plenum og 
workshops, hvor der i relevante teams 
arbejdes medudvikling og planlægning af 
fremtidige flerfaglige forløb.

FLERFAGLIGE FORLØB, INNOVATION OG BÆREDYGTIGHED 
– STYRK DE PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på de gym-
nasiale uddannelser, som har behov for 
bedre brug af stemmen. Kurset retter sig 
både mod lærere med problemer som 
hæshed og træthed i stemmen og lærere, 
som ønsker redskaber til at kunne bruge 
stemmen mere optimalt. Oplys gerne 
fagkombination ved tilmelding.

 2 UNDERVISER(E) Annemarie Krarup, 
underviser ved Frederiksberg HF, hovedfag 
i musik med speciale i stemmen. Krarups 
sidefag i idræt og psykologi giver kropslige, 
bevægelsesmæssige og psykologiske 
vinkler på stemmen.

 4 PRIS Kurset tilpasses jer. Kontakt GL-E for 
tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
Kurset præsenterer deltagerne for redska-
ber til at bruge stemmen optimalt. Målet 
er, at deltagerne tilegner sig en sund og 
behagelig måde at bruge stemmen på i 
samspil med kropssproget, og at de får en 
tydelig, klar og fængende kommunikation i 
klasserummet.

INDHOLD
Med udgangspunkt i mindre teoretiske 
oplæg og øvelser får deltagerne tilbudt en 
mulighed for at reflektere over og under-
søge 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 undervisnings-
praksis. Der bliver efterfølgende udsendt en 
oversigt over de øvelser, der har været brugt 
på kurset, så deltagerne kan arbejde videre 
med den gode stemmebrug i hverdagen.

 

ARBEJDSFORM
Oplæg, gruppearbejde, arbejde i par og 
masser af øvelser. Kom i flade sko og tøj, der 
giver mulighed for bevægelse.

BRUG STEMMEN BEDRE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BILLEDKUNST

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst- og 
 Designlærerforeningen

 1 MÅLGRUPPE Billedkunst- og design-
undervisere i hele gymnasieskolen.

 2 UNDERVISER(E) Julie Klok, civilingeniør 
med speciale i arkitektur, Trapholt Museum 
for Moderne Kunst og Design m.fl.

 3 TID OG STED Torsdag den 2. marts, kl. 9.30 
(FIP), til fredag den 3. marts 2022, kl. 15.00 
(Gfk).

 4 PRIS Medlemmer af BDf: 2.500 kr. 
Ikke-medlemmer af BDf: 2.900 kr.

 5 TILMELDING Senest lørdag den 
31.  december 2022 på www.kunstogdesign.
net/tilmelding-til-kurser/

FORMÅL
I samarbejde med fagkonsulenten arrange-
rer Billedkunst- og Designlærerforeningen 
igen i år det årlige FIP/GF-kursus. Temaet er 
’Overgange og bæredygtighed’.

INDHOLD
Torsdag den 2. marts 2023, kl. 9.30-16.00: 
Ordinært FIP-kursus. På kurset bliver der 
mulighed for at deltage i forskellige works-
hops med fokus på temaet ’Bæredygtighed’. 
De forskellige workshops varetages bl.a. af 
erfarne undervisere i fagene. Derefter trans-
porterer vi os til det lækre svanemærkede 
hotel Scandic Kolding, hvor vi skal overnatte. 
Her følger der eftermiddagshygge med 
drinks, middag og kreativt aftenarrange-
ment. Det kreative aftenarrangement har 
temaet ’Teknisk tegning i undervisningen’ 
ved Julie Klok, der er civilingeniør med 
speciale i arkitektur fra Aalborg Universitet. 
Julie Klok vil give os en kort introduktion til 
teorien bag, og hvorfor tekniske tegninger 
er nødvendige. Derefter er der en praktisk 
øvelse, hvor vi selv kommer til at prøve 
kræfter med at tegne en plan, et snit og en 
opstalt. Fredag den 3. marts 2023, kl. 8.30-

15.00: Dagen står i BDf-tegn, og her afholder 
vi vores årlige generalforsamling og gene-
ralforsamlingskursus – i år i samarbejde 
med Trapholt. Dagen starter med ordinær 
generalforsamling på Scandic Kolding, hvor-
efter vi drager mod Trapholt. Her skal vi have 
oplæg og workshop i udstillingen ’Connect 
Me’, ligesom vi skal arbejde med design og 
bæredygtighed (se udførligt program på 
www.kunstogdesign.net). Undervejs spiser 
vi frokost på Café Gustav Lind, og dagen 
afsluttes med mulighed for at opleve resten 
af museets udstillinger.

ARBEJDSFORM
Workshops, oplæg, individuelt og gruppe-
arbejde.

FIP/GF-KURSUS: BÆREDYGTIGHED (INTERNATKURSUS)

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BIOLOGI

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Gymnasielærere i biologi og 
bioteknologi. Gymnasielærere i tilgræn-
sende fag kan også have udbytte af kurset. 
Angiv fag ved tilmelding.

 2 UNDERVISER(E) Troels Wolf, lektor i biologi 
ved Solrød Gymnasium.

 3 TID OG STED Kursus 22119: Torsdag den 
23. marts 2023, kl. 10.00-16.00, First Hotel 
Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

 4 PRIS 2.950 kr. for GL-medlemmer, 3.700 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
23. februar 2023 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Du bliver indført i aldringens biologi og ser, 
hvordan dette hotte forskningsemne kan 
inddrages i undervisningen i biologi og bio-
teknologi. På kurset præsenteres en række 
interaktive opgaver, som du efterfølgende 
kan bruge i din undervisning.

INDHOLD
Aldersforskningen er højt prioriteret i 
både USA og Europa, og der er sket store 
landvindinger inden for de sidste årtier i 
forståelsen af aldringens molekylærbio-
logi. Interventionsforsøg på dyr har vist, at 
levetiden kan forøges markant på mange 
forskellige måder, herunder ved genmani-
pulation, kalorierestriktion, fysisk aktivitet og 
lægemidler, og der arbejdes ihærdigt på at 
overføre nogle af disse erkendelser til for-
bedringer af helbred og levetid hos menne-
sker. Der udkommer mange populærviden-
skabelige bøger om emnet, og det florerer 
med gode råd på YouTube om metoder til 
at få et længere liv med et godt helbred. 
Emnet interesserer eleverne, men hvad er 
op og ned? Ved kurset anskues aldring fra 
forskellige biologiske synsvinkler:

•  aldringsprocesser på molekylært niveau, 
herunder DNA, epigenetik og proteiner

•  aldring på celleniveau, herunder 
betydningen af stamcellernes aldring og 
senescente celler

•  sammenhængen mellem nærings-
følsomhed og aldring med fokus på 
insulin/IGF-1-signalveje

•  funktionstab i hjerne, energistofskifte, 
muskler, immunsystem og det 
reproduktive system

•  aldersrelaterede sygdomme, såsom 
Alzheimers sygdom, type 2-diabetes og 
osteoporose

•  fysisk aktivitets beskyttelse mod 
aldringsprocesser

•  idræt og alder: topidræt i høj alder
•  de +100-årige – hvad karakteriserer dem?

ARBEJDSFORM
Forelæsning, interaktive opgaver og fælles 
diskussioner. Kurset tager udgangspunkt i 
’Aldringens biologi’ (Systime, 2021).

ALDRINGENS BIOLOGI
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DANSK

 7 KURSUSUDBYDER Dansklærerforeningen, 
E-sektionen

 1 MÅLGRUPPE Nyere danskundervisere 
og erfarne undervisere, der har brug for 
repetition af faglige mål forud for votering 
af eksamen i skriftlig dansk.

 2 UNDERVISER(E) Anne Haugaard Thomsen 
og Annette Düring.

 3 TID OG STED Fredag den 21. april 2023, 
kl. 12.30-15.00, online.

 4 PRIS Medlemmer af Dansklærerforeningen: 
300 kr. Ikke-medlemmer af Dansklærer-
foreningen: 600 kr.

 5 TILMELDING Senest fredag den 14. april 
2023 på  
www.dansklf.dk/kurser-og-aktiviteter/
ungdomsuddannelse/dansklaererforenin-
gens-kurser-til-ungdomsuddannelserne

FORMÅL
At klæde underviserne på til votering af 
skriftlige eksamensopgaver i dansk hhx/eux 
merkantil.

INDHOLD
1. Information om eksamenssættets 

opgave typer ved Rasmus Vennekilde 
Andresen fra Opgavekommissionen. 

2. Vurdering af formalsproglig korrekthed 
ved fagkonsulent Sara Krogh. 

3. Votering af autentiske elevbesvarelser i 
censorgrupper.

ARBEJDSFORM
Oplæg, votering i grupper og opsamling i 
plenum.

VOTERINGSKURSUS HHX/EUX MERKANTIL

BIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI

ALDRINGENS BIOLOGI  Se kurset under Biologi side 31

BIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 36
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DESIGN, DESIGN OG ARKITEKTUR

FIP/GF-KURSUS: BÆREDYGTIGHED 
(INTERNATKURSUS)

 Se kurset under Billedkunst side 31

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
Professions højskole

 1 MÅLGRUPPE Kurset er for dig, der er 
engelsklærer eller læsevejleder på hf/
htx/stx/hhx/eux. Ledere er også meget 
velkomne.

 2 UNDERVISER(E) Martin Hauerberg 
Olsen, cand.mag. i audiologopædi, 
sidefag i engelsk, lektor på Københavns 
Professions højskole og forfatter til bl.a. 
’Bogstaveligt’ og ’Følgeligt, lærebøger i 
læsning og stavning.

 3 TID OG STED Fredag den 17. marts 2023 
kl. 9.00-15.00, Københavns Professions-
højskole, Tagensvej 18, 2200 København N.

 4 PRIS 3.078 kr. ekskl. moms og inkl. 
 forplejning.

 5 TILMELDING Senest fredag den 10. februar 
2023 på www.kp.dk

FORMÅL
Du lærer forskellige greb til at tilrettelægge 
og gennemføre din engelskundervisning, 
så elever med ordblindhed får de bedste 
muligheder for at deltage med et godt 
udbytte og opleve faglig trivsel. Du lærer, 
hvordan du kan støtte dine ordblinde elever 
i deres mundtlige og skriftlige sprogtil-
egnelse på engelsk, og du får viden om, 
hvordan du relevant kan inddrage læse- og 
skriveteknologi. Du får desuden viden om, 
hvordan flere af de ordblindevenlige greb 
også kan tilgodese de øvrige elevers læring.

INDHOLD
På kursusdagen zoomer vi ind på krydsfeltet 
mellem ordblindhed som læringsforud-
sætning og tilegnelsen af engelsk som 
fremmedsprog. Vi vil bl.a. komme ind på 
det engelske skriftsprogs indretning og 
udfordringer for elever med ordblindhed, 
tilegnelse af ordkendskab, skriveundervis-
ning og sproglig vejledning samt læse- og 
skrivestøttende software.

ARBEJDSFORM
Kursusdagen veksler mellem underviser-
oplæg, gruppearbejde og erfarings-
udveksling.

ORDBLINDEVENLIGE GREB I ENGELSKUNDERVISNINGEN 
– TIL GAVN FOR ELEVER MED LÆSE- OG SKRIVEVANSKELIGHEDER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Studieskolen le:v:el – 
kompetencecenter for sprogundervisning 
i praksis

 1 MÅLGRUPPE Tysk-, fransk-, engelsk- eller 
spansklærere i gymnasiet med begynder- 
eller fortsættersprog.

 2 UNDERVISER(E) Tysk: Sabine Kramer, Tysk-
land. Fransk: Estelle Le Bonnec, Frankrig. 
Spansk: Teresa Alcacio, Mexico. Engelsk: 
Karen Bonnor, England. Alle fire er erfarne 
voksenundervisere på Studieskolen.

 3 TID OG STED Skolebaseret kursus kan 
afholdes på egen skole eller i le:v:els loka-
ler, Borgergade 12, 1300 København K.  
Se kursusdatoer for de enkelte sprog på 
www.studieskolen.dk/da/level

 4 PRIS Dagskursus på seks timer inkl. pause: 
2.600 kr. Skolebaseret kursuspris aftales 
efter gruppens størrelse og kursusvarig-
hed. Ring eller skriv til os for et tilbud: tlf. 
3318 7939/level@studieskolen.dk

 5 TILMELDING På www.studieskolen.dk/da/
level/ 

FORMÅL
Skab begejstring i din klasse. Vi har fokus 
på talefærdigheder, og du får nye idéer til 
aktiviteter, der får eleverne til at tale meget 
mere tysk, fransk, spansk eller engelsk.

INDHOLD
Vi arbejder sammen en hel dag på målspro-
get – du får sproglig fordybelse og masser 
af inspiration til din undervisning. Vi tager 
udgangspunkt i aktiviteter, som rummer 
glæde, spil, leg eller bevægelse. Når det er 
sjovt at lave øvelserne, så husker eleverne 
mere af det, som de har lært, og får mere 
mod på at tale tysk, spansk eller engelsk 
i det hele taget. Vi griner meget i løbet 
af kursusdagen, fordi det er sjovt at tale 
målsproget – særligt sammen med andre 
sproglærere. Du får idéer til, hvordan du 
kan tale mere af dit målsprog, når du selv 
underviser. Der er også tid til, at vi drøfter, 
hvordan du kan tilpasse øvelserne, så de 
giver mening for dig og passer lige præcis til 
din undervisning. Du får:
•  Forslag til sjove samtaleøvelser for 

eleverne.

•  Øvelser, du kan bruge til at forny din 
undervisning i grammatik.

•  Afprøvet mange forskellige typer af 
spil, du kan bruge til at træne samtale, 
ordforråd og grammatik.

•  En lang række gode og brugbare ord 
og vendinger til klasseledelse på dit 
målsprog, og du får boostet dit eget 
sprog.

Kurset foregår på målsproget, og alt mate-
riale er også på tysk, fransk, engelsk eller 
spansk.

ARBEJDSFORM
Vi arbejder praksisnært og afprøver kon-
krete værktøjer som kommunikative øvelser, 
du kan integrere direkte i din undervisning. 
Du bliver en slags ’elev for en dag’ – og du 
kan tage øvelserne med hjem og bruge 
dem sammen med dine elever i din under-
visning dagen efter.

SJOV MED SPROG – PÅ TYSK, FRANSK, SPANSK ELLER ENGELSK 
– SKOLEBASERET

FRANSK

SJOV MED SPROG – PÅ TYSK, FRANSK, 
SPANSK ELLER ENGELSK – SKOLEBASERET

 Se kurset under Engelsk side 34
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FREMMEDSPROG

 7 KURSUSUDBYDER Studieskolen le:v:el – 
kompetencecenter for sprogundervisning 
i praksis

 1 MÅLGRUPPE Sproglærere i gymnasiet

 2 UNDERVISER(E) Christoph Schepers eller 
Stine Lema. Begge er sproglærere og 
sprogcoaches og er kursusledere på Bliv 
sprogcoach-kurset på le:v:el, Studieskolen.

 3 TID OG STED Du kan vælge imellem 
to forskellige kursusdatoer: Fredag 
den 24. februar 2023 eller tirsdag den 
25. april 2023, kl. 9.30-15.30, Studieskolen, 
 Borgergade 12, København K.

 4 PRIS 2.950 kr. Kurset kan også rekvireres 
skolebaseret. Kontakt os om et tilbud på 
level@studieskolen.dk

 5 TILMELDING På www.studieskolen.dk/
da/level

FORMÅL
Flere gymnasielærere oplever, at eleverne 
ikke kan se meningen med at lære sprog. På 
dette kursus lærer du, hvordan du kan give 
din motivation og begejstring videre til ele-
verne. Du lærer at motivere eleverne til selv 
at tage ansvar for at lære sproget, og du vil 
opleve, hvor befriende det kan føles at give 
noget af ansvaret videre og – ikke mindst – 
at eleverne tager ansvaret for deres egen 
læring. Du vil blive overrasket over, hvor 
meget du kan forandre i undervisningen, 
og hvor meget dine elever i virkeligheden 
kan selv.

INDHOLD
Kurset forener den nyeste viden inden for 
motivationsforskning og læringsforskning, 
så du bliver opdateret på, hvad der motive-
rer en, når man lærer. På kurset bruger vi de 
væsentligste elementer fra sprogcoaching i 
koncentreret form og præsenterer, hvordan 
du kan arbejde med klassecoaching inte-
greret i din undervisning. Vi arbejder med 
ressourcer og potentiale: Hvordan du kan 
støtte eleverne med reflekterende samtale-
øvelser, hvordan du kan hjælpe dem med at 

få øje på, hvordan de lærer bedst, og hvilke 
ressourcer – hvem og hvad – der passer til 
dem, og som de synes er sjove at arbejde 
med. Dine elever skal lære at sætte deres 
egne mål for sproglæringen, de skal lære 
at få øje på ressourcer, og de skal arbejde 
selvstændigt med dem. På kurset får du 
konkrete, praktiske øvelser, hvor du selv skal 
arbejde med nogle af værktøjerne. Der er 
tid til, at du tilpasser øvelserne og laver din 
egen version, så du kan bruge dem med 
dine elever på lige præcis den måde, der 
passer dig bedst.

ARBEJDSFORM
Vi arbejder praksisnært og veksler mellem 
teoretisk og metodisk introduktion, gruppe-
arbejde og afprøvning af konkrete værktøjer, 
du kan integrere direkte i din undervisning.

SÅDAN FÅR DINE ELEVER LYST TIL AT LÆRE SPROG

»Det var mega godt, at vi fik lov 
til at afprøve metoden på egen 

krop. Efter at have deltaget 
på kurset kan jeg overlade en 
smule af ansvaret for læring 

til eleverne, det kommer til at 
motivere dem«

Deltager på kurset Sådan får dine elever lyst til at lære sprog, side 35
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FYSIK

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på de gymna-
siale uddannelser inden for den natur-
videnskabelige fagrække.

 2 UNDERVISER(E) Lasse Seidelin Bendtsen, 
lektor i fysik og astronomi ved Borup-
gaard Gymnasium og vinder af Politikens 
Undervisningspris’ særpris, Novo Nordisk 
Fondens Gymnasielærerpris og H.C. Ørsted 
Medaljen.

 3 TID OG STED Kursus 23104: Mandag 
den 23. januar 2023, kl. 10.00-16.00, 
Hotel  Fredericia, Vestre Ringvej 96, 
7000 Fredericia.

 4 PRIS 2.950 kr. for GL-medlemmer, 3.400 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Se tilmeldingsfrist, og tilmeld 
dig på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Hands on-kursus, hvor der arbejdes med 
enkle greb, der kan løfte elevernes mod, 
nysgerrighed og faglige niveau i naturviden-
skabelige fag.

INDHOLD
I en travl hverdag kan det være svært at få 
tid til at lave den fagligt inspirerende under-
visning, som man godt kunne ønske sig. På 
dette kursus gives redskaber til, hvordan du 
nemt kan styrke elevernes faglige nysger-
righed og løfte det faglige niveau. På kurset 
får du redskaber til at skabe oplevelser i 
undervisningen, der understøtter elevernes 
læring. Du får nye redskaber til at hjælpe 
eleverne til at arbejde målrettet med det, 
der er svært, og du vil få idéer til, hvordan 
du kan løfte kvaliteten af elevernes skriftlige 
arbejde i naturvidenskab. Redskaberne 
er lette at implementere i den alminde-
lige undervisning og kan bruges som 
små krydderier i undervisningen af kun få 
minutters varighed. Ved at bruge oplevelser 
som indgang til læring kan det åbne for 
nysgerrighed, interesse og engagement 
hos eleverne. Når eleverne fx selv sender 

plastikposer flyvende afsted som model for 
konvektion, så står princippet klarere, og 
det er lettere at huske. På kurset udvikler du 
redskaber, som kan hjælpe dine elever med 
det, de har svært ved. Fx hvordan de laver 
udregninger i fysik, afstemmer redoxreak-
tioner i kemi eller går til eksamen i biologi. 
Redskaber som kompetenceskabeloner kan 
hjælpe elever til at vide, hvad de skal gøre i 
bestemte situationer, og dermed undgå, at 
de laver de samme fejl igen og igen. Derud-
over arbejdes der med, hvordan forsøgsvej-
ledning, rapportopbygning og feedback kan 
nytænkes og gøres endnu bedre til at løfte 
eleverne fagligt i naturvidenskab.

ARBEJDSFORM
Kurset er meget praktisk orienteret og veks-
ler mellem oplæg, øvelser og workshops.

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FREMMEDSPROG

 7 KURSUSUDBYDER Studieskolen le:v:el – 
kompetencecenter for sprogundervisning 
i praksis

 1 MÅLGRUPPE Sproglærere i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Stine Lema er sprogcoach 
og kursusleder i le:v:el og har sproglig 
og faglig ekspertise inden for engelsk og 
Cambridge English. Christoph Schepers 
er coach og kursusleder i le:v:el - og har 
udviklet og implementeret sprogcoaching 
i Danmark.

 3 TID OG STED Kursusforløbet afholdes to 
gange. Første gang den 2. marts og den 3. 
marts 2023, kl. 9.30-16.30, med opfølg-
ningsdage den 17. april 2023 og den 9. 
maj 2023 kl. 9.30-16.30. Anden gang den 
14. september og den 15. september 2023 
kl. 9.30-16.30, med opfølgningsdage 22. 
november 2023 og 26. januar 2024, kl. 9.30-
16.30. Kurset foregår på Studieskolen, 
Borgergade 12,  København K.

 4 PRIS 11.450 kr. 

 5 TILMELDING www.studieskolen.dk/da/level 

FORMÅL
Lær at bruge sprogcoaching som konkret 
metode og teknik i din egen sprogundervis-
ning. Få nye redskaber, du kan bruge til at 
engagere og guide dine elever til at arbejde 
med deres egen sproglæring.

INDHOLD
Du bliver selv coachet gennem uddannel-
sen. Du oplever hele processen. Hvordan det 
føles at blive coachet, og hvorfor coaching 
giver mening. Du får rig mulighed for selv 
at coache, og du kan derfor omsætte teori 
til praksis og selv coache, når du er færdig 
med kurset. Coachingen foregår under 
super vision, så du bliver guidet hele vejen. 
På kurset lærer du, at god og vellykket 
coaching er en samskabelse mellem coach 
og elev. Du skaber læring MED eleverne, 
ikke FOR dem. Den gode sprogcoaching 
skaber også en forandring i dig som lærer, 
og samskabelsen mellem dig og eleverne 
forandrer for altid dit eget syn på læring. 
Dette kursus giver dig:
•  Indsigt i den nyeste teori om læring.
•  Et nyt syn på muligheder for at inddrage 

læringsteori i din undervisning.

•  Viden om og øvelse i spørgeteknikker, der 
giver dig en helt konkret mulighed for at 
omsætte dem i din egen undervisning.

•  Praktisk erfaring i at coache og blive 
coachet under supervision.

•  Konkrete værktøjer til at gennemføre 
sprogcoaching som en del af din 
undervisning.

•  Ressourcer, som dine elever kan bruge i 
deres egen læreproces.

ARBEJDSFORM
Vi arbejder praksisnært og veksler mellem 
teoretisk og metodisk introduktion. Du 
afprøver selv hele metoden og de konkrete 
værktøjer, inden du laver sprogcoaching 
med dine elever. Under kurset arbejder du 
med et personligt fagligt mål og udarbejder 
en handlingsplan. Du lærer også at stille de 
gode spørgsmål, som bringer eleven videre 
mod sit eget læringsmål.

ENGAGER DINE ELEVER – BLIV SPROGCOACH
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

HISTORIE

 7 KURSUSUDBYDER Historielærerforeningen 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i historie på 
ungdomsuddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Vi har inviteret både 
danske og udenlandske navne inden for 
området, herunder Therkel Stræde (DK), 
Wulf Kansteiner (D), Kerstin Von Lingen 
(D), Grzegorz Berendt (PL.) m.fl. Endeligt 
program følger på gl.org

 3 TID OG STED Torsdag den 9. november, 
kl. 10.00, til fredag den 10. november 2023, 
kl. 15.00, Storebælt Sinatur Hotel & Konfe-
rence, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 

 4 PRIS 2.699 kr. 

 5 TILMELDING Senest torsdag den 21. sep-
tember 2023 på  
www.gl.org/GLE

FORMÅL
Formålet med kurset er at give viden og 
inspiration til undervisning i det nye ker-
nestofpunkt på lærerplanen: Holocaust og 
andre folkedrab.

INDHOLD
Kurset omhandler undervisning om 
holocaust og andre folkedrab med fokus 
på, hvordan vi underviser i svære emner, 
her under det etiske og politiske aspekt 
i formidlingen. Nogle af oplæggene vil 
omhandle formidling og undervisning 
i emnet i Polen og Tyskland. Enkelte af 
oplæggene vil være praksisbaserede, mens 
andre udelukkende skal give inspiration og 
lægge op til refleksion. Der vil blive afholdt 
generalforsamling sen eftermiddag den 
9. november for foreningens medlemmer. 
Nærmere information om tidspunkt følger. 
Ved deltagelse i generalforsamlingen uden 
deltagelse i kursus rettes henvendelse til 
amalia@historielarer.dk senest den 26. okto-
ber 2023. 

UNDERVISNING OM HOLOCAUST OG ANDRE FOLKEDRAB 
– HVORDAN UNDERVISER VI I SVÆRE EMNER? GENERALFORSAMLINGSKURSUS 2023

GEOGRAFI, NATURGEOGRAFI OG GEOVIDENSKAB

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 36
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MATEMATIK

 7 KURSUSUDBYDER Matematiklærer
foreningen for stx/hf

 1 MÅLGRUPPE Matematiklærere på stx/hf/
VUC/GSK.

 2 UNDERVISER(E) Tinne Hoff Kjeldsen, 
professor ved Institut for Matematiske 
Fag, KU, Kasper Bjering Søby Jensen, 
lektor ved Roskilde Katedralskole, og 
Christina Cæsarsen, lektor ved Fjerritslev 
 Gymnasium.

 3 TID OG STED Kurset afholdes fire gange – 
alle kl. 9.0015.00. Mandag den 23. januar 
2023, Kolding. Tirsdag den 24. januar 
2023, Viborg. Onsdag den 25. januar 2023, 
 Aalborg. Torsdag den 2. februar 2023, 
Ringsted.

 4 PRIS 900 kr. Hver tredje fra hver skole er 
gratis.

 5 TILMELDING Senest hhv. den 12. og den 
19. januar 2023 på www.lmfk.dk

FORMÅL
Regionalkurset skal give deltagerne en 
dybere indsigt i og konkrete idéer til, 
hvordan man arbejder med matematisk 
ræsonnement både i undervisningen og i 
udformningen af individuelle eksamens
spørgsmål.

INDHOLD
Årets regionalkurser indeholder to oplæg: 
1. Hvad er matematik? Ændrede matematik

opfattelser over tid – og hvad har det 
med matematikundervisning at gøre? 
Tinne Hoff Kjeldsen (professor ved Mate
matisk Institut, KU).

2. Matematisk ræsonnement i individuelle 
eksamensspørgsmål og i den daglige 
undervisning. Kasper Bjering Søby Jensen 
(lektor ved Roskilde Katedralskole).

Derpå følger en workshop om eksamens
spørgsmål og forløb med ræsonnement, 
hvor man vælger at arbejde med enten 
Cniveau (stx/hf), Bniveau (stx/hf) eller 
Aniveau (stx). Regionalkurset indeholder 
derudover nyt fra fagkonsulenten og nyt 
fra Matematiklærerforeningen, og der er 

tid til at netværke med kolleger fra andre 
gymnasier. Detaljeret program kan ses på 
www.lmfk.dk

REGIONALKURSER I MATEMATIK

KEMI

ALDRINGENS BIOLOGI  Se kurset under Biologi side 31

KEMI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 36
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

PÆDAGOGIKUM

 7 KURSUSUDBYDER Gymnasieskolernes 
Pædagogikumforening

 1 MÅLGRUPPE Kursusledere, tilsynsførende, 
vejledere og andre interessenter.

 2 UNDERVISER(E) Gymnasieskolernes 
Pædagogikumforening og eksterne 
oplægsholdere.

 3 TID OG STED Torsdag den 9. november, 
kl. 14.30, til fredag den 10. november 2023, 
kl. 14.30, Hotel Svendborg, Centrum
pladsen 1, 5700 Svendborg.

 4 PRIS 2.900 kr. for medlemmer, 3.300 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest mandag den 2. 
oktober 2023. Tilmelding foregår direkte til 
Hotel Svendborg, og linket bliver lagt på 
foreningens hjemmeside www.gympf.dk i 
løbet af foråret 2023. 

FORMÅL
På årsmødet kan du blive inspireret, møde 
nye og gamle bekendte samt få en dialog 
med ministeriet og SDU om aktuelle emner 
vedrørende pædagogikumuddannelsen.

INDHOLD
Interessante og inspirerende oplægshol
dere danner rammen for årsmødet med 
udgangspunkt i årets emne. Der vil være 
både oplæg og workshops på årsmødet 
samt mulighed for dialog med SDU og 
UVM. Første dag sluttes af med generalfor
samling og valg for medlemmer og festmid
dag med underholdning for alle deltagende.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLINGSMØDE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SPANSK

 7 KURSUSUDBYDER Spansklærerforeningen 

 1 MÅLGRUPPE Spansklærere på stx, hhx 
og hf.

 2 UNDERVISER(E) Oplægsholdere offentlig
gøres i løbet af foråret 2023 på foreningens 
hjemmeside.

 3 TID OG STED Torsdag den 30. november 
til fredag den 1. december 2023, Comwell 
Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

 4 PRIS Prisen offentliggøres i løbet af foråret 
2023 på foreningens hjemmeside,  
www.spansklærerforeningen.dk

 5 TILMELDING På foreningens hjemmeside  
i foråret 2023.

FORMÅL
Efteruddannelse for spansklærere.

INDHOLD
Tema og indhold offentliggøres i løbet af 
foråret 2023 på foreningens hjemmeside.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

SPANSKLÆRERFORENINGENS ÅRSKURSUS 2023
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, pædagoger, 
vejledere, mentorer og andre fagprofes
sionelle.

 2 UNDERVISER(E) Grethe Lindbjerg har 
arbejdet med unge mennesker og deres 
trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig 
teenagecoach, forfatter og foredragsholder 
samt tidligere lærer og vejleder.

 3 TID OG STED Konferencecenter HUSET, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Tre 
moduler: Modul 1: 1.2. februar 2023. Modul 
2: 15.16. marts 2023. Modul 3: 17.18. april 
2023.

 4 PRIS 15.100 kr. ekskl. moms og overnatning 
og inkl. forplejning for GLmedlemmer, 
17.680 kr. ekskl. moms og overnatning og 
inkl. forplejning for ikkemedlemmer. For 
overnatning se www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. Der 
er åbent for tilmeldinger helt frem til første 
dag, medmindre der er udsolgt. Skriv ‘GL’ i 
kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
Uddannelsesforløbet kvalificerer kursisterne 
i brugen af coachingsamtaler og redskaber 
og støtter derigennem unge mennesker 
i deres selvforståelse og udvikling samt 
hjælper med at spotte og ændre uhensigts
mæssige tanker, adfærd og mønstre.

INDHOLD
Det er en almindelig del af ungdomstiden 
at svinge mellem en stor selvstændigheds
trang på den ene side og et lige så stort 
behov for bekræftelse fra omgivelserne 
på den anden. Det er en kæmpe styrke at 
kunne se igennem de unges ydre facade 
og være nysgerrig på, hvad der gemmer sig 
bagved. Det er en kunst at kunne opbygge 
en tillidsfuld relation til alle typer af unge og 
at kunne lytte og stille de rette spørgsmål, så 
de åbner sig og giver den voksne mulighed 
for at hjælpe. Som fagprofessionel, der arbej
der med unge, må du være forberedt på at 
lægge øre til mange små, store og til tider 
svære problematikker. Du må være klædt på 
til håndtere samtaler med mange forskellige 
typer af unge samt lytte og hjælpe de unge 
med at tackle deres udfordringer. 

Modul 1: Relationsdannelse og coachende 
samtaler 
Modul 2: Ungetyper og tematikker
Modul 3: Din rolle som ungecoach

ARBEJDSFORM
I forløbet indgår grundlæggende teori 
og viden om sensitivitet, introverte og 
ekstroverte personlighedstræk samt om 
lavt selvværd, angst, stress, selvskade og 
spiseproblematikker blandt unge. Forløbet 
bygger på en kognitiv grundforståelse, og 
der benyttes viden og metoder med afsæt i 
kognitiv teori og kognitiv adfærdsterapi. De 
anvendte samtalemetoder er coachende 
og med elementer fra konstruktiv ikkedøm
mende kommunikation og den sokratiske 
metode. Der hentes viden og inspiration fra 
Anette Prehns ‘Hjernevenner’serie samt 
fra hendes metoder til at flippe tanker. 
Indholdet formidles via oplæg, samtaler og 
øvelser både fælles og i grupper.

UNGECOACHUDDANNELSE – MED ET KOGNITIVT FOKUS

SPANSK

SJOV MED SPROG – PÅ TYSK, FRANSK, 
SPANSK ELLER ENGELSK – SKOLEBASERET

 Se kurset under Engelsk side 34

TYSK

SJOV MED SPROG – PÅ TYSK, FRANSK, 
SPANSK ELLER ENGELSK – SKOLEBASERET

 Se kurset under Engelsk side 34

TEKNIKFAG OG TEKNOLOGI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 36
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere,  
mentorer, elevcoaches og andre, der 
 arbejder med unge.

 2 UNDERVISER(E) Malene Klindt Bohni er 
psykolog med speciale i angst og OCD 
og baserer sit arbejde på den kognitive 
tilgang. Malene har børn, unge og voksne  
i terapi og holder kurser og foredrag.

 3 TID OG STED Mandag den 9. januar, 
kl. 10.00, til tirsdag den 10. januar 2023, 
kl. 15.30, eller onsdag den 23. august, 
kl. 10.00, til torsdag den 24. august 2023, 
kl. 15.30, Konferencecenter HUSET, 
 Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 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. 
For overnatning se mere på  
www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. Skriv 
‘GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
Kurset kvalificerer dig til at yde en støttende 
og vejledende indsats over for angstramte 
unge, så de kan fastholdes i eller tilskyndes 
til at påbegynde en uddannelse. Kurset 
giver dig indsigt i, hvordan angst opstår, 
og hvad der vedligeholder den, kendskab 
til centrale begreber i kognitiv behandling 
af angst samt viden om, hvordan du bedst 
støtter den angstramte.

INDHOLD
Angsten har mange forskellige ansigter; 
lige fra panikangst til præstationsangst. Og 
angsten kan være svær at få øje på, da den 
unge ofte prøver at skjule den ved at undgå 
at konfrontere angsten. Fælles for alle 
former for angst er, at angstfyldte situatio-
ner ikke skal undgås. De skal undersøges 
og udfordres. Undgåelsesadfærd fasthol-
der troen på, at det er farligt fx at holde et 
oplæg for klassen. Ud over undgåelsesad-
færd udvikler de fleste med angst en sik-
kerhedsadfærd, 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 vedlige-

holde angsten. Vejledere, under visere 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.

STØT UNGE MED ANGST

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Vejledere, undervisere, 
pædagoger, coaches, mentorer, socialråd-
givere og andre, der arbejder med unge.

 2 UNDERVISER(E) Malene Klindt Bohni er 
psykolog med speciale i angst og OCD 
og baserer sit arbejde på den kognitive 
tilgang. Malene har børn, unge og voksne  
i terapi og holder kurser og foredrag.

 3 TID OG STED Onsdag den 18. januar, 
kl. 10.00, til torsdag den 19. januar 2023, 
kl. 15.30, eller onsdag den 16. august, 
kl. 10.00, til torsdag den 17. august 2023, 
kl. 15.30, Konferencecenter HUSET, 
 Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS Fra 4.415 kr. ekskl. moms og inkl. 
forplejning for GL-medlemmer, fra 5.195 kr. 
ekskl. moms og inkl. forplejning for 
ikke-medlemmer. For overnatning se mere 
på www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. Skriv 
‘GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
På kurset får du en introduktion til den 
kognitive metode, så du kan støtte unge i at 
lave positive livsforandringer og gennem-
føre deres uddannelse. På den baggrund 
bliver du rustet til at forstå den unges 
problemstillinger inden for den kognitive 
forståelsesramme, får kendskab til den 
kognitive metodes teknikker og redskaber 
samt værktøjer til at optimere dine samtaler 
med unge.

INDHOLD
Den kognitive metode er videnskabeligt vel-
dokumenteret og anerkendt som en af de 
mest effektive metoder i arbejdet med en 
bred vifte af menneskelige problemstillinger 
samt behandling af mere alvorlige lidelser 
som fx angst og depression. Mistrivsel 
forekommer i alles liv, og som fagprofessi-
onel, der arbejder med unge, står man ofte 
med et ungt menneske, der udviser tegn 
på mistrivsel. Det kan stå i vejen for, at den 
unge kan gennemføre en uddannelse, og 
psykiske problemer er således årsag til op 
mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddan-
nelser. 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 tanke- og handlemøn-
stre. Her er den kognitive metode særdeles 
effektiv. Den kan anvendes på tværs af pro-
fessioner og på forskellige niveauer og er 
lettilgængelig samt nem at implementere.

ARBEJDSFORM
Kurset er praksisrettet, og der veksles mel-
lem undervisning og praktiske øvelser, hvor 
du får afprøvet alle de redskaber, der intro-
duceres. Kognitiv vejledning fungerer som 
grundkursus forud for vores uddannelse til 
kognitiv vejleder.

KOGNITIV VEJLEDNING – STØT SÅRBARE UNGE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, pædagoger, 
vejledere, mentorer og andre fagprofessio-
nelle, der arbejder med unge mennesker.

 2 UNDERVISER(E) Grethe Lindbjerg har 
arbejdet med unge mennesker og deres 
trivsel i mere end 20 år. Hun er selvstændig 
teenagecoach, forfatter og foredragshol-
der samt tidligere lærer og vejleder på en 
efterskole.

 3 TID OG STED Mandag den 16. januar, 
kl. 9.30, til tirsdag den 17. januar 2023, 
kl. 15.30, eller mandag den 28. august, 
kl. 9.30, til tirsdag den 29. august 2023, 
kl. 15.30, Konferencecenter HUSET, 
 Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS Fra 4.415 kr. ekskl. moms og inkl. 
forplejning for GL-medlemmer, fra 5.195 kr. 
ekskl. moms og inkl. forplejning for 
ikke-medlemmer. For overnatning se mere 
på www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. Skriv 
’GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
At give dig grundlæggende viden og 
redskaber til at skabe coachende samtaler 
med unge – samtaler, der støtter de unge i 
en selvstændig og positiv udvikling, og som 
hjælper de unge med at træffe og fastholde 
kvalificerede valg både generelt i ungdoms-
livet og i forhold til skolegang, uddannelse 
og job.

INDHOLD
Som underviser, pædagog, vejleder, mentor 
eller lignende har du via dit arbejde mulig-
hed for at give unge mennesker en uvurder-
lig støtte og hjælp til håndtering af små og 
større udfordringer og vanskelige livsperio-
der. De unge, jeg møder i mit arbejde som 
teenagecoach, fortæller ofte om voksne, 
der har gjort en vigtig forskel for dem. Det 
kan være en lærer, der gav sig tid til at lytte 
uden straks at give gode råd. Det kan være 
en pædagog, der viste forståelse for deres 
situation uden at dømme. Det kan være den 
vejleder, der støttede til at gennemføre et 
uddannelsesforløb, og det kan være dig, der 
gør en vigtig forskel i netop dit arbejde. På 
dette kursus bliver din professionelle værk-

tøjskasse styrket med viden, der øger din 
forståelse for unge menneskers reaktioner, 
og du bliver bevidst om, hvad du kan gøre 
for at hjælpe tavse, frustrerede, opgivende, 
bekymrede og overanalyserende unge. Du 
opkvalificerer dit relationsarbejde og dine 
samtaleteknikker.

ARBEJDSFORM
Dette kursus har afsæt i en kognitiv grund-
forståelse kombineret med coachende 
samtaleteknikker. Kursets samtalemetoder 
og øvelser træner kognitiv, rationel og 
omsorgsfuld tænkning. Der hentes bl.a. 
inspiration fra kognitiv terapi, konstruktiv og 
ikkedømmende kommunikation samt fra 
Anette Prehns metoder til at flippe tanker. 
Kursets indhold formidles via en blanding af 
oplæg, samtaler og øvelser både fælles og 
i grupper.

UNGECOACHING – GRUNDKURSUS

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Vejledere, sagsbehandlere, 
undervisere, pædagoger, mentorer, elev-
coaches og andre, der arbejder med unge.

 2 UNDERVISER(E) Psykologerne Malene 
Klindt Bohni og Signe Rasholm. De har 
begge stor erfaring med selvskade og spi-
seforstyrrelser og arbejder kognitivt med 
disse og tilknyttede problemstillinger.

 3 TID OG STED Onsdag den 10. maj, kl. 10.00, 
til torsdag den 11. maj 2023, kl. 15.30, eller 
mandag den 13. november, kl. 10.00, til 
tirsdag den 14. november 2023, kl. 15.30, 
Konferencecenter HUSET, Hindsgavl Allé 2, 
5500 Middelfart.

 4 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. 
For overnatning se mere på  
www.generatorpp.dk.

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. Skriv 
‘GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
Kurset sigter mod at give dig som fagperson 
indsigt i mekanismerne bag selvskadende 
adfærd – direkte som indirekte – og klæde 
dig på til at tale med og støtte unge, der er 
selvskadende. Samtidig får du redskaber 
til at passe på dig selv og undgå omsorgs-
træthed.

INDHOLD
Selvskadende adfærd er desværre stigende 
blandt unge og kan have mange udtryks-
former. Lige fra mere direkte former, som 
fx ’cutting’, til indirekte former, herunder 
fx spiseforstyrrelser. Uanset formen så er 
selvskade en reaktion på overvældende 
negative følelser og kan i det perspektiv 
anskues som en mestringsstrategi for den 
unge. Den umiddelbare effekt er at lindre 
psykiske smerter, men ofte følger skyld og 
skam i kølvandet på selvskaden. På dette 
kursus er der fokus på at forstå mekanis-
merne bag den selvskadende adfærd, så 
man som fagperson bedre kan håndtere 
den oplevelse, det er at stå med et ungt 
menneske, der skader sig selv, og samtidig 
passe på sig selv i processen. Både direkte 

og indirekte former for selvskade er forsøg 
på at genvinde en kontrol, som den unge 
ikke længere oplever at have. Du vil få 
indsigt i de dybereliggende årsager til den 
selvskadende adfærd, og hvordan den kan 
påvirke den unges relationer.

ARBEJDSFORM
Dag 1 vil være praksisrettet, og der veksles 
mellem oplæg, praktisk færdighedstræning, 
diskussioner og videoklip. Underviser på 
dagen er psykolog og angstspecialist Malene 
Klindt Bohni, som arbejder ud fra kognitiv 
adfærdsterapi. Dag 2 vil forløbe som en vek-
selvirkning mellem oplæg, øvelser i mindre 
grupper, casearbejde og fælles refleksion. 
Underviser på dagen er psykolog og behand-
ler på Askovhus Signe  Rasholm, som tager 
udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi. Det 
er også muligt at tilmelde sig en af kursus-
dagene separat.

DIREKTE OG INDIREKTE SELVSKADE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, vejledere, men-
torer og andre, der arbejder i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne samt andre 
steder i uddannelsessystemet.

 2 UNDERVISER(E) Malene Klindt Bohni er 
psykolog med speciale i angst og OCD og 
baserer sit arbejde på den kognitive tilgang. 

 3 TID OG STED Konferencecenter HUSET, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Fire 
moduler. Modul 1: 1.-2. februar 2023. 
Modul 2: 1.-2. marts 2023. Modul 3: 17.-18. 
april 2023. Modul 4: 23.-24. maj 2023.

 4 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. For 
over natning se ww.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk. 
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
første uddannelsesdag, medmindre der 
er udsolgt. Skriv ‘GL’ i kommentarfelt for 
medlemsrabat.

FORMÅL
Du kvalificeres til at anvende den kognitive 
metode og støtte sårbare unge. På kurset 
får du en forståelsesramme, der kan skabe 
overblik over den enkeltes problemstillin-
ger samt danne rammen om en struktur i 
samtalen. Du får et indgående kendskab 
til, hvordan forskellige psykiske problemer 
viser sig, samt redskaber til at arbejde med 
fastholdelse af frafaldstruede unge.

INDHOLD
Den kognitive metode er videnskabe-
ligt veldokumenteret og en anerkendt 
interventionsmetode i arbejdet med en 
bred vifte af menneskelige problemstillin-
ger. Når det gælder behandling af mere 
alvorlige lidelser som angst, depression 
og misbrugstilstande, har den kognitive 
metode vist sig at være den mest effektive. 
Som fagprofessionel vil man i sin hverdag 
møde unge mennesker, der mistrives. Som 
vejleder, underviser, mentor m.m. 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 handlemøn-

stre. Den kognitive metode kan anvendes 
på tværs af professioner og på forskellige 
niveauer og er lettilgængelig samt nem 
at implementere. Du kommer igennem 
følgende emner: 
Modul 1: Emotionelle problemer blandt unge 
Modul 2: Unges selvdestruktivitet 
Modul 3: Angst og stress blandt unge
Modul 4: Implementering i praksis, træning 
og supervision

Det er en forudsætning for optagelse på 
kognitiv vejleder-uddannelse, at du har 
gennemført kurset kognitiv vejledning, eller 
at du har tilsvarende kvalifikationer.

ARBEJDSFORM
Uddannelsen er praksisrettet, og der veks-
les mellem undervisning og praktiske øvel-
ser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, 
der introduceres.

KOGNITIV VEJLEDER-UDDANNELSE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Diplomuddannelsen i uddan-
nelses-, erhvervs- og karrierevejledning 
er for dig, der arbejder med vejledning, og 
dig, der gerne vil komme til det på sigt.

 2 UNDERVISER(E) Læs mere om 
 uddannelsen på kp.dk

 3 TID OG STED Vi har opstart i både septem-
ber og januar på Københavns Professions-
højskole, Tagensvej 18, 2200 København N.

 4 PRIS For obligatoriske moduler på ti ECTS 
er prisen 13.290 kr. For valgfrie moduler på 
fem ECTS er prisen 7.830 kr. Der er mulig-
hed for at søge økonomisk støtte.

 5 TILMELDING Kan ske på www.kp.dk

FORMÅL
Er du eller vil du gerne være studie-, 
gennemførelses- eller uddannelsesvej-
leder, vil en diplomuddannelse i uddannel-
ses,- erhvervs- og karrierevejledning sikre 
dig grundlæggende kvalifikationer til at 
varetage dit ansvarsområde.

INDHOLD
På diplomuddannelsen i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) får 
du mulighed for at styrke dine kompetencer 
i vejledning af børn, unge og voksne om 
uddannelse, beskæftigelse og karriere, øge 
din viden om teorifeltet og blive en del af 
et inspirerende netværk med vejledere fra 
forskellige sektorer og brancher. Du bliver 
klædt på til at kunne varetage vejlederrollen 
i det tværprofessionelle samarbejde, og 
vi diskuterer og analyserer de væsentlig-
ste træk i samfundsudviklingen, som har 
betydning for vejledning. Det kan handle 
om trivselsproblematikker i en samfunds-
kontekst eller være politiske målsætningers 
betydning for vejledningens tilrettelæggelse 
og organisering. Den færdiguddannede 
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder 

kan bidrage selvstændigt til organisering, 
evaluering og kvalitetsudvikling af vejled-
ning. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-
point, svarende til et årsværk. Uddannelsen 
består af de tre obligatoriske moduler 
på hver ti ECTS, et valgfrit modul på fem 
ECTS og et afgangsprojekt (15 ECTS). De 
obligatoriske moduler er: Vejledning og 
vejleder, Vejledning og individ, Vejledning 
og samfund.

ARBEJDSFORM
Uddannelsen kobler teori og praksis, så 
du både får afprøvet vejledningsaktiviteter 
og lærer om deres teoretiske grundlag. Vi 
arbejder med vejledningstilgange i både 
individuel og kollektiv vejledning samt 
vejledning i fællesskaber på et vejlederetisk 
grundlag. Gennem træning og via obser-
vation af egne vejledningssamtaler får du 
mulighed for at udvikle dine vejlederfær-
digheder samt din evne til at forholde dig 
reflekteret og analytisk til din nuværende 
eller kommende praksis.

DIPLOM I UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING
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KURSUS
OVERSIGT

Almene kurser                                                            8

Almene og didaktiske kurser                                         9

Gode arbejdsformer til travle dage                                   9

Tegn det selv – og skab bedre og sjovere læring               10

Arbejdsformer til et mangfoldigt læringsmiljø                   10

Køn, normer og elevtrivsel                                             11

At være underviser i det mangfoldige klasserum                12

Tydeliggør faglige forventninger i gymnasiet  
– Rubrics i gymnasiet                                                    13

Det gode læringsspil                                                    13

Styrket skriftlighed i gymnasiet for  
elever med svagere forudsætninger                                14

MyWay – på sporet af unges mistrivsel                             14

Den motiverende samtale                                              15

Eksamensangst                                                           15

Styrk unges selvværd                                                  16

Arbejdsliv, organisation og ledelse                                16

Seminar for tillidsrepræsentanter og -suppleanter 2023       16

Arbejdsmiljøseminar 2023                                              17

SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne    17

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse  
– brancherettet for gymnasieskoler                                 18

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter                       18

Master i gymnasiepædagogik (MIG), ledelse                     19

Master-modul - Didaktisk udviklingledelse                       19

Master i gymnasiepædagogik (MIG), didaktik                     20

Medlemstilbud                                                         21

Skab værdi i små og mellemstore virksomheder  
– bliv jobskaber                                                           21

Bliv en skarp jobsøger                                                  21

Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  
– for ledige og ikke-fastansatte medlemmer                               22

Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning 
– for medlemmer i arbejde                                           22

Har du styr på dine kompetencer?                                  23

Skolebaserede kurser                                                 24

Undervisning for bæredygtig udvikling                            25

Tegn det selv – og skab bedre og sjovere læring               25

Kollegial supervision                                                   26

Relationer, motivation, trivsel og  
det gode læringsfællesskab                                         26

Kreative og samskabende arbejdsformer                         27

Gode arbejdsformer til travle dage                                 27

Stresshåndtering og personlig planlægning i arbejdslivet    28

Brug stemmen bedre                                                   29

Flerfaglige forløb, innovation og bæredygtighed 
– styrk de professionelle læringsfællesskaber                            29
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TILMELDING
Alle kurser er åbne for alle, medmindre 
andet er anført ved det enkelte kursus. 
Information om tilmelding fremgår under 
det enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen 
overskredet, så forhør dig hos kursussekre-
tæren (se kursussiden på nettet) eller via 
mail til gl-e@gl.org, om der er flere pladser. 
Hvis du har problemer med at logge dig 
på, så kontakt GL’s Servicecenter via mail til 
service@gl.org eller på tlf. 3329 0900. 

Din tilmelding er først accepteret, når du har 
modtaget en bekræftelse på din deltagelse 
fra GL-E. Al korrespondance mellem dig 
som kursist og GL-E foregår via den e-mail-
adresse, du oplyser ved kursustilmelding.

AFMELDING
Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil fire 
kalenderuger før datoen for kurset. Ved 
afmelding efter denne dato betales et 
gebyr på 50 % af kursusprisen. For internat-
kurser dog 75 %. Sker afmeldingen senere 
end 15 dage før kursusstart, betales hele 
kursusafgiften. Dette gælder også i tilfælde 
af sygdom m.m. 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 kursussekre-
tæren, alternativt via mail til gl-e@gl.org. 
Deltager en anden end den tilmeldte, skal 
dette ligeledes meddeles GL-E. 

OVERTEGNING/AFLYSNING/ÆNDRINGER
Overtegning eller aflysning kan forekomme. 
Ved for få tilmeldinger kan kurset udskydes 
eller aflyses. Ved sygdom eller lignende 
kan det være nødvendigt at udskifte en 
underviser. Du kan finde oplysninger om fx 
forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflys-
ninger på hjemmesiden under det enkelte 
kursus. Som tilmeldt vil du få besked direkte 
via mail.

BETALING
Betaling af kursusafgiften skal først ske, 
når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen 
sendes til skolens administration eller den 
betaler, der er registreret på tilmeldingen. 
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; nor-
malt 15 dage forud for kursusdatoen. Kur-
susafgiften dækker normalt fuld forplejning.

IKKE-FASTANSATTE MEDLEMMER
Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af 
GL kan søge dækning af kursusafgiften via 
GL’s efteruddannelsespulje. Der kan søges 
om tilskud på op til 6.000 kr. pr. år pr. person. 
Se nærmere på GL’s hjemmeside www.
gl.org under Medlem/Medlemstilbud/
Efteruddannelsespulje.

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 ’Med-
lemstilbud’. GL dækker oplægsholder og 
lokaler, men ikke tidsforbrug eller transport i 
forbindelse med disse kurser. 

KONTAKT TIL GL-E
Se kontaktoplysninger på katalogets 
 bagside.

GL-E-KURSER MED FAST DATO OG KURSUSSTED, PRAKTISK INFO





KONTAKT

GL-E
Vesterbrogade 16 
1620 København V
www.gl.org/GLE
gl-e@gl.org – tlf. 3329 0900 
eller pr. mail:
Felícia Braga, kursussekretær – fb@gl.org
Lene Daring, kursussekretær – ld@gl.org
Jasper Holm, ansvarlig for GL-E – jh@gl.org

ET PROFES
SIONELT  
EFTER
UDDANNELSES
TILBUD FOR 
LÆRERE OG 
LEDERE VED 
HHX, HTX, EUX, 
HF OG STX
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