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KURSUSKALENDER, 
UDBUDTE KURSER 
MED FAST DATO
Dato Kategori Titel Side

2022

Januar

19. jan. Medlemstilbud Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  
(medlemmer i arbejde - dag 1)

19

20.-21. jan. Almene og didaktiske kurser Gruppeprocesser, relationsarbejde og konflikthåndtering 12

21. jan. Almene og didaktiske kurser Tegning som redskab i undervisning – online kursus 10

27. jan. Matematik Regionalkursus i matematik (Viborg) 45

28. jan. Matematik Regionalkursus i matematik (Aalborg) 45

31. jan. Matematik Regionalkursus i matematik (Kolding) 45

31. jan.-1. feb. Almene og didaktiske kurser Støt unge med angst 16

Februar

1. feb. Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (København) 17

1. feb. Matematik Regionalkursus i matematik (København) 45

1.-2. feb Arbejdsliv, organisation og ledelse Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 1) 21

2. feb. Medlemstilbud Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  
(medlemmer i arbejde - dag 2)

19

3. feb. Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Kolding) 17

3. feb. Fysik Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab? 44

3.-4. feb. Almene og didaktiske kurser Den gode elevsamtale – om trivsel, motivation og læring 12

7. feb. Engelsk Creative writing (Viborg) 40

10. feb. Almene og didaktiske kurser Relationer, motivation, trivsel og læring i fællesskab 9

11. feb. Engelsk Creative writing (Køge) 40

Marts

1. mar. Medlemstilbud Brug stemmen bedre 17

1. mar. Biologi Aldringens biologi 35

1.-2. mar. Almene og didaktiske kurser Engager dine elever – bliv sprogcoach 11

3. mar. Engelsk Litteraturen i kroppen – fra ord til fortolkning (Risskov) 38

3. mar. Engelsk Engelsk som lingua franca 41

3.-4. mar. Design, Design og arkitektur FIP og generalforsamlingskursus: Verdensblik 37

7.-8. mar. Vejledning Direkte og indirekte selvskade 46

8. mar. Almene og didaktiske kurser Rubrics – tydelige faglige forventninger til de skriftlige opgaver (dag 1) 9

8.-10. mar. Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 22

9. mar. Engelsk Sådan får dine elever lyst til at lære sprog 42

10. mar. Medlemstilbud Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning 
(ledige og ikke-fastansatte medlemmer)

19

10. mar. Engelsk Litteraturen i kroppen – fra ord til fortolkning (Ballerup) 38

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

15.-16. mar. Arbejdsliv, organisation og ledelse Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 2) 21

15.-17. mar. Arbejdsliv, organisation og ledelse Seminar for tillidsrepræsentanter og -suppleanter 2022 22

21. mar. Engelsk Kortfilm på hf 40

23. mar. Almene og didaktiske kurser Dialogisk mundtlighed – værktøjer til at styrke en åben klassedialog 11

29. mar. Medlemstilbud Seminar for nye lærere 20
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Dato Kategori Titel Side

April

5. apr. Dansk Votering til eksamen i skriftlig dansk på hhx og merkantil eux 37

5.-6. apr. Arbejdsliv, organisation og ledelse Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 3) 21

6. apr. Dansk Skriftligt voteringskursus for htx og teknisk eux 36

6. apr. Engelsk New Sincerity – tendenser i nyere litteratur 39

6. apr. Engelsk Computerspil i engelskundervisningen 38

6.-7. apr. Almene og didaktiske kurser Den motiverende samtale 13

7. apr. Almene og didaktiske kurser Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 11

7. apr. Almene og didaktiske kurser Visuel formidling – et værktøj til bedre læring 10

19. apr. Almene og didaktiske kurser Eksamensangst 13

20. apr. Engelsk Hf-dag 2022 42

25.-26. apr. Almene og didaktiske kurser Kognitiv vejledning – støt sårbare unge 14

26. apr. Almene og didaktiske kurser Rubrics – tydelige faglige forventninger til de skriftlige opgaver (dag 2) 9

26. apr. Almene og didaktiske kurser Styrk unges selvværd 15

Maj

5.-6. maj Almene og didaktiske kurser Ungecoaching – grundkursus 15

10. maj Arbejdsliv, organisation og ledelse SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne 23

16. maj Almene og didaktiske kurser Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 11

August

22. aug. Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 1) 20

24. aug. Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 2) 20

26. aug. Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 3) 20

29. aug. Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 4) 20

29. aug. Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Svendborg) 17

31. aug. Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 5) 20

31. aug. Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Viborg) 17

September

14.-15. sep. Almene og didaktiske kurser Engager dine elever – bliv sprogcoach 11

19. sep. Engelsk Grammatikundervisningen ’revisited’ (Risskov) 39

21. sep. Engelsk Grammatikundervisningen ’revisited’ (Ringe) 39

22. sep. Engelsk Grammatikundervisningen ’revisited’ (København) 39

Oktober

4.-6. okt. Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 22

November

21.-22. nov. Engelsk Årskursus 2022 41

22. nov. Almene og didaktiske kurser Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 11

2023

Januar

25. jan. Almene og didaktiske kurser Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 11
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COVID-19
GL-E’s kurser afholdes i henhold til sundhedsmyndig hedernes 
anbefalinger. Vi gør os umage for, at du kan føle dig tryg, og 
du får direkte besked, hvis der er særlige forhold, du skal være 
opmærksom på omkring et GL-E-kursus, du er tilmeldt.

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 udover, 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, 
PRAKTISK INFO

  Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skole-
baserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx for en 
faggruppe eller et studieretningsteam. 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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ALMENE
KURSER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

 2 UNDERVISER(E) Rudi Lauridsen, lektor ved 
Sct. Knuds Gymnasium i Odense, vinder 
af Politikens Undervisningspris 2013 og 
erfaren kursusholder.

 3 TID OG STED Kursus 22103: Torsdag den 
10. februar 2022, kl. 10.00-16.00, Comwell 
Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

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

 5 TILMELDING Senest mandag den 
10. januar 2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset giver inspiration og konkrete red-
skaber til arbejdet med at styrke elevernes 
relationer og fremme deres motivation. Der-
udover understøtter kurset den didaktiske 
videndeling og det kollegiale samvær.

INDHOLD
Corona har sat ekstra lys på betydningen af 
relationer og trivsel. Elever, der bliver set, 
hørt og indgår i et relationelt fagligt lærings-
fællesskab, trives og lærer bedre. På kurset 
får I inspiration til og afprøvet syv arbejdsfor-
mer og syv forskellige redskaber, som kan 
bruges til at udfordre elever til at reflektere 
over læringsfællesskabet og understøtte 
elevernes relationer, motivation og trivsel. 
Arbejdsformerne kendetegnes ved, at de:
• udfordrer alle elever til at bidrage
• tager udgangspunkt i, at elever er og 

motiveres på forskellige måder
• både understøtter relationerne og 

bearbejder faglig viden
 
Redskaberne skal bl.a. udfordre dine elever 
til at reflektere over, hvilke signaler de 
sender i løbet af en skoledag og skabe 

bevidsthed om sammenhængen mellem 
elevens eget bidrag – fagligt og socialt – 
og klassens generelle trivsel og faglige 
udbytte.

ARBEJDSFORM
Arbejdsformerne og redskaberne er 
udviklet, afprøvet, evalueret og optimeret 
igennem en lang årrække på baggrund af 
udfordringer og problemfelter, som findes i 
et læringsfælleskab. I vil få tilsendt en kort 
’læselektie’ inden kurset.
• I får en kort teoretisk introduktion.
• I afprøver den første arbejdsform.
• I reflekterer og diskuterer jeres erfaringer 

med den første arbejdsform.
• Opsamling i plenum, hvor Rudi uddyber 

egne erfaringer.
• Du tilpasser arbejdsformen til din 

undervisning.
• Derefter veksler vi mellem præsentation 

og afprøvning af arbejdsformer og 
redskaber.

RELATIONER, MOTIVATION, TRIVSEL OG LÆRING I FÆLLESSKAB

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 i alle gymnasiale 
uddannelser.

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

 3 TID OG STED Kursus 22200: Dag 1: Tirsdag 
den 8. marts 2022, kl. 13.00-16.00 – synkron 
online workshop. Introducerende video er 
tilgængelig fra fredag den 1. april 2022. 
Dag 2: Torsdag den 26. april 2022,  
kl. 13.00-16.00 – synkron online workshop.

 4 PRIS 2.100 kr. 

 5 TILMELDING Senest torsdag den 8. februar 
2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset giver undervisere inspiration og 
konkrete redskaber til skrive- og revisions-
processer i forbindelse med de skriftlige 
opgaver. Kurset introducerer til fælles udvik-
ling og brug af rubrics som et værktøj til at 
tydeliggøre tavs viden om gode opgave-
besvarelser. Rubrics støtter selvevaluering, 
peer- og underviserfeedback og feed-
forward, 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 elevernes skrivning mere målrettet og 
effektivt i forhold til tidsforbrug.

INDHOLD
For at forbedre de skriftlige opgaver 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 feed-up 
og feedforward, som eleven kan arbejde 
videre med. Læs gerne Andrade (2005) for 
yderligere information om rubrics. 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 medud-
viklere af rubrics-beskrivelserne og dels 
som brugere af rubrics. Eleverne arbejder 
med selv at vurdere andres besvarelser, 
før de ser på egen besvarelse ud fra de 
anvendte kriterier. Kurset er skræddersyet til 
gymnasielærere, og arbejde med konkrete 
elevtekster vil indgå i kurset.

ARBEJDSFORM
Kurset afvikles online. Der vil blive udsendt 
en onlinevideo forud for kurset, mens selve 
kursusdagene består af oplæg og work-
shops samt en afprøvningsfase med erfa-
ringsindsamling mellem de to kursusgange. 
Bemærk, at undervisningssproget er både 
engelsk og dansk.

RUBRICS – TYDELIGE FAGLIGE FORVENTNINGER TIL DE SKRIFTLIGE OPGAVER

GL EFTERUDDANNELSE 2022  9



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.

 2 UNDERVISER(E) Mette Louise Graah Ras-
mussen, lektor ved Aarhus Katedralskole og 
forfatter til bl.a. 'Stille elever – klar til foran-
dring', og Anne Katrine Graah Rasmussen, 
kursusleder på 'Så sig dog noget'.   

 3 TID OG STED Kursus 21108: Torsdag den 
7. april 2022, kl. 10.00-16.00, Scandic The 
Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus. 

 4 PRIS 2.500 kr. for GL-medlemmer, 3.200 kr. 
for ikke-medlemmer, inkl. et sæt basic 
neuland tuscher, som kan tages med hjem 
og bruges i det videre arbejde.  

 5 TILMELDING Senest onsdag den 9. marts 
2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
På kurset lærer du at bruge visuelle virke-
midler i din undervisning, og du får inspira-
tion til anvendelse og viden om gevinsterne 
ved at have visuelle virkemidler i din formid-
lingsværktøjskasse. 

INDHOLD
Hjernen opfatter og ’tænker’ i vidt omfang 
gennem øjet. Derfor forstår og husker 
mange af os bedre i billeder. Kurset sætter 
fokus på, hvordan du kan bruge visuelle 
virkemidler i din undervisning og i arbejdet 
med elevernes læring. Visuelle pædagogi-
ske virkemidler er motiverende for eleverne 
og med til at skabe engagement. Man 
behøver ikke at være en ørn til at tegne, før 
det virker. Det handler ikke om at tegne godt 
men om at formidle. De visuelle og grafiske 
elementer er ofte et frisk pust og skaber 
positiv opmærksomhed omkring opgaven. 
De kan også være med til at skabe struktur 
og overblik og er frem for alt elevaktive-
rende. I en digitaliseret hverdag er det 
desuden en kærkommen mulighed for at 
arbejde analogt og taktilt.

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.

VISUEL FORMIDLING – ET VÆRKTØJ TIL BEDRE LÆRING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E i samarbejde med 
www.ingridlill.dk

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i alle fag, som 
bruger tavle, whiteboard og eller selv 
udvikler deres undervisningsmateriale.

 2 UNDERVISER(E) Ingrid Lill, illustrator og 
diplomuddannet designer i visuel kommu-
nikation.

 3 TID OG STED Kursus 22102: Fredag den 
21. januar 2022, kl. 10.00-15.00. Link til 
online kurset bliver sendt til de tilmeldte.

 4 PRIS 1.900 kr. for GL-medlemmer, 2.300 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest søndag den 2. januar 
2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Du lærer at bruge tegning til kommunikation 
og formidling.

INDHOLD
På kurset arbejder vi med:
•  opvarmningsøvelser og træning af 

hånd-øje-koordination
•  grundlæggende tegneteknikker og tricks
•  simple ansigter med forskellige emotioner 

– nyttigt til at pifte en tør tekst op
•  forskellige måder at tegne hurtige figurer
•  afbilde processer – skilte, pile, skrift, etc.
•  opbygge et bibliotek af visuelle symboler 

og genstande
•  tips til at skrive hurtigt og pænt

Du lærer at: 
•  blive mere sikker, når du skitserer noget 

på tavlen 
•  formidle viden visuelt 
•  illustrere noget hurtigt med et par streger 
•  tegne figurer til at skabe relation til 

eleverne 

En sideeffekt er, at du åbner for kreativiteten 
i dig selv.

ARBEJDSFORM
Ingrid Lill deler sin skærm, og deltagerne vil 
kunne se, hvad hun tegner. Ingrid Lill vil give 
direkte feedback på tegningerne, når de 
bliver vist via webcam.

TEGNING SOM REDSKAB I UNDERVISNING – ONLINE KURSUS
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER IKV - Syddansk 
UniversitetisamarbejdemedFilosofii
Skolen

 1 MÅLGRUPPE Kurset er målrettet alle, der 
kunne tænke sig at engagere gymnasie-
elever gennem en radikalt dialogisk 
under visningsform. Tilgangen og dens 
værktøjervilværerelevantfordeflestefag,
men særligt for dansk, religion, samfunds-
fagellerandrefag,hvordialog,filosofisk
tænkningogselvstændigrefleksionog
argumentation vægtes højt.

 2 UNDERVISER(E)CarolineSchaffalitzky
de Mucadel, lektor ved IKV - Syddansk 
Universitet.

 3 TID OG STEDOnsdagden23.marts 2022,
kl.10.00-16.00,SDU,Campusvej17A,
5230 OdenseM.Konferenceafdelingen
lokaleO96.

 4 PRIS2.950kr.ekskl.moms,inkl.bog.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 1. marts 
2022pr.mailtil 
IKV-efteruddannelse@sdu.dk.

FORMÅL
Øgetfokuspåmundtlighedogbehovfor
elevaktivering, selvstændig tænkning, 
bedreargumentationogrefleksionkalder
påkonkreteværktøjer,derkanunderstøtte
klassedialogen.Filosofiskdialogogværk-
tøjer fra denne inddragende undervisnings-
form har sine styrker i forbindelse med åbne 
klassedialoger (fx om litteratur, religion, 
samfundsspørgsmål,vanskeligediskussi-
onerometikellerpolitiskeværdier),men
kan også bidrage til at udvikle inkluderende 
undervisning over for fx tilbageholdende 
elever. Teknikkerne adskiller sig fra den 
klassiske undervisning ved, at læreren ikke 
styrer den faglige sti, men faciliterer en 
diskussion, hvor eleverne selv bidrager med 
det faglige indhold. Kurset giver også ideer 
til, hvordan man efterfølgende kan arbejde 
viderepåegenhånd.

INDHOLD
Kurset giver en introduktion til følgende 
elementer:
• filosofiskdialogsomalternativ

undervisningsform
• læreren i facilitatorrollen

• eksemplerpåtemaer,derkanbehandles
ifilosofiskesamtalesessioner

• grundteknikker
• faldgruber for dialogfacilitatoren og
• arbejdet med teknikkerne.

Filosofiskedialogerkanafholdespåflere
måder.Dettekursusbrugerdenmodel,som
erudvikletafdetbritiskePhilosophyFounda-
tion.Semerepåwww.philosophy-foundation.
orgogwww.filosofiiskolen.dk

ARBEJDSFORM
Kursetbestårafenblandingafoplæg,dis-
kussionogøvelser.Derudleveresmateriale
pådagen(bl.a.introduktionsbogen’TÆNK
HØJT’(AkademiskForlag,2019),ogderkræ-
ves ingen særlig forberedelse. Vi anbefaler, 
at man tilmelder sig to fra samme skole, så 
mankanfungeresommakkerparogstøtte
hinanden, da det ellers kan være vanskeligt 
at træne teknikkerne efterfølgende. Kurset 
kanogsårekvireresskolebaseret.Min.6og
max 12 deltagere.

DIALOGISK MUNDTLIGHED  
– VÆRKTØJER TIL AT STYRKE EN ÅBEN KLASSEDIALOG

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Studieskolen le:v:el – 
kompetencecenterforsprogundervisning
ipraksis

 1 MÅLGRUPPESproglærereigymnasiet.

 2 UNDERVISER(E)ChristophScheperser
sproglærerogcoachogarbejdermed
fremmedsprogsdidaktik.Hanerkursus-
lederile:v:el–ogharudvikletogimple-
menteretsprogcoachingiDanmark.

 3 TID OG STED Hvert kursusforløb består 
affirehelekursusdage.Kursusforløbet
afholdes to gange om året. Første gang 
tirsdag den 1. marts til onsdag den 2. marts 
2022medopfølgningsdageden7.april
og16. maj2022.Andengangonsdagden
14.septembertiltorsdagden15.septem-
bermedopfølgningsdagetirsdagden
22. november og onsdag den 25. januar 
2023.KursetforegårpåStudieskoleni
København, Borgergade 12, København K.

 4 PRIS11.450kr.

 5 TILMELDINGwww.studieskolen.dk/da/
level/kommende-kurser

FORMÅL
Læratbrugesprogcoachingsomkonkret
metodeogteknikidinegensprogunder-
visning. Få nye konkrete redskaber, du kan 
bruge til at engagere og guide dine elever til 
atarbejdemedderesegensproglæring.

INDHOLD
På kurset lærer du, at god og vellykket 
coaching er en samskabelse mellem coach 
ogelev.DuskaberlæringsammenMED
eleverne–ikkeFORdem.Dengodesprog-
coaching skaber også en forandring i dig 
som lærer, og samskabelsen mellem dig 
og eleverne forandrer for altid dit eget syn 
pålæring.Etvæsentligtelementikurset
er, at du selv bliver coachet gennem hele 
uddannelsen.Dukommerselvigennem
processenogfårpådenmådeetgodt
indbliki,hvorforcoachinggivermening.Du
får rig mulighed for selv at coache, og du 
oplever,hvordandetfølesatblivecoachet.
Derforkanduomsættedetipraksisogselv
coache, når du er færdig med uddannelsen. 
Detheleforegårselvfølgeligundersuper-
vision,sådubliverguidethelevejen.Dette
kursus giver dig:

• ny indsigt i den nyeste teori omkring 
læring

• etnytsynpåmulighederforatinddrage
læringsteori i din undervisning

• videnomogøvelseispørgeteknikker,der
giver dig en helt konkret mulighed for at 
omsætte dem i din egen undervisning

• praktiskerfaringiatcoacheogblive
coachetundersupervision

• konkrete værktøjer til at gennemføre 
sprogcoachingsomdelafdin
undervisning

• ressourcer, som dine elever kan bruge i 
deresegenlæreproces

ARBEJDSFORM
Viarbejdermegetpraksisnærtogveksler
imellem teoretisk og metodisk introduktion 
ogafprøvningafmetodenogdekonkrete
værktøjer.Dufårafprøvet,hvordandubru-
germetodenogstillerdegodespørgsmål.
Duarbejderselvmedetkonkretmålog
udarbejderdinegenhandlingsplan,inden
duskalprøvedetmeddineelever.

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

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Inter-mezzo 

 1 MÅLGRUPPE Studievejledere, mentorer, 
SPS-vejledere, teamlærere og tutorer på 
alle ungdomsuddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Lotte Juul Lauesen, 
underviser, facilitator, konsulent og coach, 
www.inter-mezzo.dk og forfatter til ’Den 
gode elevsamtale’ (Akademisk Forlag, 
2018).

 3 TID OG STED Torsdag den 20. januar, 
kl. 10.00, til fredag den 21. januar 2022, 
kl. 16.00, Stenstruplund Kursuscenter, 
Jernbanegade 2, 5771 Stenstrup. Tæt ved 
Svendborg og lige over for Stenstrup St.

 4 PRIS 4.700 kr. + moms inkl. overnatning og 
forplejning to dage.

 5 TILMELDING Senest fredag den 7. januar 
2022 pr. mail til info@inter-mezzo.dk

FORMÅL
Kurset kvalificerer dig til at facilitere dyna-
miske processer med klassen og med den 
enkelte elev. Du vil lære metoder, hvor du 
bruger både kroppen, rummet og bevidst-
heden til at komme bag symptomerne og 
ind i kernen af elevens hhv. klassens givne 
problematik og derved skabe forandring. 
Metoderne er effektive og velegnede til at 
åbne og forsone problematikker, der almin-
deligvis er vanskelige at få fat på.

INDHOLD
Vi vil arbejde med et systemisk blik på klas-
sen og eleven og lære systemisk opstilling 
som metode til at eksternalisere problemet. 
Som metode og mindset kan det bruges i 
både klasserumsledelse, konflikthåndtering 
og i samtalen med den enkelte elev:
• Eksternalisering i samtalen  

– hvad, hvorfor og hvordan?
• Facilitering af dynamiske gruppe processer 

i klassen – hvordan skaber man et 
inkluderende læringsmiljø?

• Systemisk opstilling som fænomenologisk 
metode – hvordan skabe bevægelse i det, 
der er fastlåst?

• Positioner i samtalen med eleven og 
klassen – hvilken position skal jeg indtage 
som lærer/mentor?

• Konflikter i et læringslys – hvad vil 
konflikten fortælle?

ARBEJDSFORM
Kurset vil være praksisorienteret med 
oplæg, der omsættes i praktiske øvelser. 
Vi vil arbejde med udgangspunkt i jeres 
egne erfaringer, og principperne vil blive 
demonstreret i praksis. Der vil være en høj 
grad af deltagerinvolvering og en vekslen 
mellem individuelt arbejde, øvelser to og to 
og gruppeprocesser. Deltagerne vil få udle-
veret skriftligt materiale, hvor metodernes 
anvendelighed i daglig praksis beskrives. 
Kurset har været afholdt for SPS-vejledere, 
elevcoaches, mentorer og studievejledere 
samt som overbygning på basisuddannel-
sen i ‘Den gode elevsamtale’.

GRUPPEPROCESSER, RELATIONSARBEJDE OG KONFLIKTHÅNDTERING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Inter-mezzo 

 1 MÅLGRUPPE Teamlærere, mentorer, 
studie vejledere, SPS-vejledere, tutorer på 
stx, hhx, htx, hf, vuc, eux, eud og studenter-
kurser. Alle, der som en del af deres arbejde 
fører motiverende samtaler med unge.

 2 UNDERVISER(E) Lotte Juul Lauesen, 
Inter-Mezzo, underviser, proceskonsulent, 
coach og forfatter til bl.a. bogen ’Den gode 
elevsamtale’ (Akademisk forlag 2013, ny 
udgave 2018).

 3 TID OG STED Torsdag den 3. februar 2022, 
kl. 10, til fredag den 4. februar 2022, kl. 16, 
Danhostel Fredericia, Vestre Ringvej 98, 
7000 Fredericia.

 4 PRIS 4.900 kr. + moms inkl. overnatning, 
fuld forplejning og bogen ’Den gode 
elevsamtale’, skrevet af kursets under-
viser. Bogen giver eksempler og konkrete 
redskaber til samtalen.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 6. januar 
2022. Tilmelding skal ske pr. mail til  
info@inter-mezzo.dk

FORMÅL
På 12. år udbydes kurset, der sætter fokus 
på, hvordan du skaber en god relation og 
dermed en konstruktiv samtale med eleven. 
Kurset udbygger dine samtalekompeten-
cer og sætter ord på det, du allerede gør, 
giver dig redskaber og inspiration til det, du 
endnu ikke gør, og skaber en træningsbane 
til at øve samtaleredskaberne, som du kan 
omsætte direkte i praksis i morgen. Du får 
mulighed for at skifte fokus fra dig som 
formidler til dig som facilitator og hjælper. 
Du lærer redskaber til at strukturere og sikre 
fremdrift og mål i samtalen. Hvordan skaber 
man den gode relation - uden at blive 
privat? Hvordan lader man eleverne bevare 
ansvaret for sig selv - og støtter dem i det? 
Hvordan stiller man de gode spørgsmål - 
uden løftet pegefinger? Hvordan giver man 
motiverende feedback?

INDHOLD
Den gode relation er forudsætningen for den 
gode læring, og elevernes trivsel. Efter et 
skoleår med lockdown er relations arbejdet 
vigtigere end nogensinde, for at løfte elever-
nes trivsel og motivation. Her bliver samtale-

redskaberne helt centrale, så eleven oplever 
at få hjælp til selvhjælp. På kurset arbejder 
vi med at professionalisere sam talen så 
den balancerer mellem en støttende og 
en udfordrende tilgang. Kurset udbydes 
endvidere tilrettet den enkelte skole. Lotte 
Juul Lauesen har i 15 år undervist på over 
70 gymnasier, hf og vuc, i rektornetværk, på 
pædagogikumkurser og på Undervisnings-
ministreriets SIP-konference, altid tilrettet 
det enkelte sted.

ARBEJDSFORM
Kurset vil veksle mellem oplæg, samtale 
og træning, med en høj grad af deltagerin-
volvering. Teorierne vil blive belyst gennem 
praktiske eksempler, og undervisnings-
formen vil afspejle en coachende tilgang 
med klar rammesætning, så kursets pointer 
demonstreres i praksis. Bogen ’Den gode 
elevsamtale - en coachende tilgang til 
mødet med unge’ (Akademisk Forlag, 2013) 
er grundbog og følger med på kurset.

DEN GODE ELEVSAMTALE – OM TRIVSEL, MOTIVATION OG LÆRING
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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, men-
torer, sagsbehandlere, trænere og andre, 
der arbejder med unge.

 2 UNDERVISER(E) Malene Klindt Bohni er 
psykolog med speciele 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 6. april, kl. 
10.00, til torsdag den 7. april 2022, 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. Der 
er åbent for tilmeldinger helt frem til kur-
susdagen, medmindre der er udsolgt. 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 motiva-
tion 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 fraværspro-
cent, 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 derudover holder hun kurser og 
foredrag.

 3 TID OG STED Mandag den 19. april 2022, 
kl. 10.00-17.00, Ceres Park og Arena, 
 Stadion Allé 70, 8000 Aarhus.

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

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 Vej ledere, undervisere, psy-
kologer, pædagoger, mentorer m.fl., som 
ønsker at vide mere om unges trivsel og 
mistrivsel, og som ønsker at styrke deres 
kompetencer til at hjælpe disse unge.

 2 UNDERVISER(E) Trude Lindtveit Frøystad, 
psykolog, og Tine Kolind-Bille, cand.pæd., 
medstiftere af MyWay-metoden, begge 
med stor erfaring med formidling heraf og 
er ved at udgive en håndbog om metoden.

 3 TID OG STED Mandag den 14. marts 2022, 
kl. 9.30-16.30, Konferencecentret 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 
kursus dagen, medmindre der er udsolgt. 
Skriv ‘GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

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. Kurset giver dig:
•  indblik i den nyeste forskning på 

ungdoms- området
•  konkrete redskaber fra MyWay-metoden 

til at hjælpe og støtte unge i mistrivsel
•  kendskab til centrale redskaber fra ACT 

(Acceptance and Commitment Therapy)
•  træning i alle de redskaber, der 

introduceres på kurset

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 kommu-
nale eller psykiatriske system. Ofte udvikler 
deres mistrivsel sig til sværere psykisk 
sygdom, og de unge ender på den måde 

med at vente så længe, at de bliver syge 
nok, til at de kan få den hjælp, de har brug 
for. Som fagprofessionel er det derfor vigtigt 
at spørge sig selv: Hvem er disse unge? 
Og hvordan hjælper vi dem? Med MyWay- 
metoden arbejdes der på at vende unges 
mistrivsel til trivsel, og ud af dette arbejde 
er bl.a. vokset begrebet ’sammensatte 
sårbarheder’. Mistrivsel forstås herved som 
en kompleks kombination af flere sårbar-
heder, som – når de står alene – kan synes 
ubetydelige, men i sammenhæng kan gøre 
ungdomslivet for svært at håndtere.

ARBEJDSFORM
Kurset har forståelsen af og arbejdet med 
de sårbare unge i centrum og fokuse-
rer derfor på, hvordan redskaberne fra 
MyWay-metoden kan anvendes i praksis. 
Derfor står skemaer og øvelser, der er lette 
at implementere i en travl hverdag, også 
centralt. I hverdagsarbejdet med de unge 
kan man vælge de øvelser, der passer bedst 
til deres behov og værdier.

MYWAY – PÅ SPORET AF UNGES MISTRIVSEL

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 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 derudover holder hun kurser og 
foredrag.

 3 TID OG STED Mandag den 25. april, 
kl. 10.00, til tirsdag den 26. april 2022, 
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. Se prismuligheder for 
overnatning på www.generatorpp.dk.

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk.  
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
kursus dagen, medmindre der er udsolgt. 
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, kendskab til den kogni-
tive 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 
fore kommer 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 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Under visere, pædagoger, 
vejledere, mentorer og andre fagprofessio-
nelle, der ønsker at hjælpe unge menne-
sker med selvværds 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 Den 26. april 2022,  
kl. 9.30-16.00, Konferencecenter HUSET, 
Hindsgavl Allé2,5500Middelfart.

 4 PRIS1.795kr.ekskl.momsoginkl.for
plejningforGLmedlemmer,2.145kr.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 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 hæmmende 
problem for en stor gruppe unge. Den sene-
ste skolebørnsundersøgelse fra 2018 viser, 
at kun 49 % af pigerne og 71 % af drengene i 
15årsalderenharetgodtselvværd.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 sjæl-
dent nok til at ændre på et ungt menneskes 
selvopfattelse. 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 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Under visere, pædagoger, vej-
ledere, mentorer og andre fagprofessionelle, 
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 STEDTorsdagden5.maj,kl.9.30,
tilfredagden6.maj2022,kl.15.30,
KonferencecenterHUSET,HindsgavlAllé2,
5500Middelfart.

 4 PRISFra4.415kr.ekskl.momsoginkl.
forplejningforGLmedlemmer,fra5.195kr.
ekskl. moms og inkl. forplejning for 
ikke-medlemmer. Se prismuligheder for 
overnatning på www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk.  
Der er åben for tilmeldinger helt frem til 
kursus dagen, medmindre der er udsolgt. 
Skriv ’GL’ i kommentarfelt for medlemsrabat.

FORMÅL
Atgivediggrundlæggendevidenog
redskaber til at skabe coachende samtaler 
med unge – samtaler, der støtter de unge i 
en selvstændig og positiv udvikling, og som 
hjælperdeungemedattræffeogfastholde
kvalificeredevalgbådegenereltiungdoms-
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 
opkvalificererditrelationsarbejdeogdine
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 
AnettePrehnsmetodertilatflippetanker.
Kursets indhold formidles via en blanding af 
oplæg, samtaler og øvelser både fælles og 
i grupper.

UNGECOACHING – GRUNDKURSUS
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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, men-
torer, 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 derudover holder hun kurser og 
foredrag.

 3 TID OG STED Mandag den 31. januar til tirs-
dag den 1. februar 2022, 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.  
Se priser for overnatning på  
www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk.  
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
kursusdagen, medmindre der er udsolgt. 
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. Udover undgåelses-
adfærd 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

MEDLEMS-
TILBUD
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på de gymnasiale 
uddannelser med 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 
tilmeldingen, da forskellige faggrupper har 
forskellige stemmemæssige udfordringer.

 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.

 3 TID OG STED Kursus 22106: Tirsdag den 
1. marts 2022, ODEON, Odeons Kvarter 1, 
5000 Odense C.

 4 PRIS 450 kr. for GL-medlemmer, 2.950 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 27. januar 
2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset præsenterer deltagerne for redska-
ber til at bruge stemmen mere optimalt og 
giver kursisterne en værktøjskasse med 
konkrete, lettilgængelige stemmetekniske 
øvelser med hjem. Målet er, at deltagerne 
kan tilegne sig en sund måde at bruge 
stemmen på, som giver en tydelig, klar og 
ikke-trættende kommunikation i klasse-
rummet.

INDHOLD
Med udgangspunkt i mindre, teoretiske 
oplæg og øvelser får deltagerne mulighed 
for at reflektere over og undersøge den 
måde, man hver især bruger sin stemme 
på. Der vil være stemme- og vejrtræk-
ningstekniske øvelser, og vi vil arbejde med 
hvordan kroppens holdning, bevægelser og 
spændinger påvirker brugen af stemmen. 
Underviseren sætter fokus på, hvordan den 
gode brug af stemmen kan blive en del 
af den enkelte lærers undervisningsprak-
sis. 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, pararbejde og 
masser af øvelser. Kom i flade sko og tøj der 
giver mulighed for bevægelse.

BRUG STEMMEN BEDRE

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 og har solid erfaring med 
karriere rådgivning, det akademiske arbejds-
marked og gymnasielæreres kompetencer.

 3 TID OG STED Tirsdag den 1. februar, 
Scandic København, Vester Søgade 
6, 1601 København. Torsdag den 3. 
februar, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 
6000  Kolding. Mandag den 29. august, 
Best Western Plus Svendborg, Centrum-
pladsen 1, 5700 Svendborg. Onsdag den 
31. august 2022, Tinghallen A/S, Tingvej 2, 
8800 Viborg.

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

 5 TILMELDING På  www.gl.org/ 
kurserogarrangementer

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 indenfor 
og udenfor 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 redskaber 
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 kompetencer 
og mulige arbejdsmarkeder bakket op af 

eksempler på både mindre og mere radi-
kale skift i arbejdslivet.

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

HAR DU STYR PÅ DINE KOMPETENCER?
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Kurset tilbydes ansatte 
lærere i de gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Efteruddannelseskonsu-
lent, lektor Mette Knudsen, cand.mag. med 
efteruddannelse i coaching og psykoterapi. 
Konsulent, Peter Holst, cand.mag. med 
efteruddannelse i coaching og psykoterapi.

 3 TID OG STED De individuelle samtaler kan 
foregå i GL’s lokaler, København V, eller 
de kan foregå efter aftale på egen skole/
hjemme. Løbende tilmelding er mulig.

 4 PRIS 4.500 kr. ved samtaler i GL, Vesterbro-
gade 16, 1620 København V. Ved samtaler 
på egen skole eller i eget hjem opkræves 
et fast tillæg på 380 kr. pr. samtale til dæk-
ning af coachens udgift til transport, så den 
samlede pris bliver 6.400 kr.

 5 TILMELDING Kontakt GL-E via mail  
gl-e@gl.org for aftale af tid og sted for 
samtalerne.

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

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

COACHING, ET INDIVIDUELT TILBUD TIL FASTANSATTE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Samtalen er målrettet GL’s 
medlemmer i arbejde. Er du i opsagt stil-
ling, ledig eller vikaransat, kan du i stedet 
benytte GL’s karriererådgivning for ledige 
og vikaransatte medlemmer.

 2 UNDERVISER(E) Sine Rønberg Hansen, 
konsulent i GL.

 3 TID OG STED Samtalen kan være virtuel. 
Du kan også vælge et fysisk møde i GL på 
Vesterbrogade 16 i København eller i Århus 
på fastsatte datoer.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Skriv til karriere@gl.org for at 
høre mere, modtage skemaet samt aftale 
tid og sted for din samtale.

FORMÅL
Karrieresparring er for dig, der arbejder som 
gymnasielærer og gerne vil have sparring 
om de næste skridt i dit arbejdsliv.

INDHOLD
Er du nysgerrig på, hvilke mulige kompe-
tencer du har som gymnasielærer eller 
om jobperspektiver indenfor eller udenfor 
gymnasiesektoren? I samtalen undersøger 
vi bl.a.:
• Hvad er dine aktuelle karriere-

overvejelser?
• Hvilken situation er du i?
• Hvilke handlemuligheder har du? 
• Hvad ved du med sikkerhed i forhold til 

de næste skridt i dit arbejdsliv? 
• Hvad er du i tvivl om i forhold til de næste 

skridt i dit arbejdsliv? 
• Hvad håber du at blive klogere på i 

forhold til dit arbejdsliv?

ARBEJDSFORM
En karrieresparring skal være velforberedt 
for at sikre, at du får mest muligt ud af 
samtalen. For at både du og vi kan være 
godt forberedte, skal du et par dage inden 
samtalen udfylde et skema og sende det til 
karriere@gl.org

KARRIERESPARRING
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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. Der 
udbydes et tilsvarende kursus over to halve 
dage for medlemmer i arbejde, onsdag 
den 19. januar og onsdag den 2. februar 
2022.

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

 3 TID OG STED Torsdag den 10. marts 2022, 
kl. 9.0016.00. Kurset afvikles digitalt. De 
tilmeldte vil modtage et link til det virtuelle 
møderum få dage op til kurset.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 1. marts 
2022 på gl.org/GLE

FORMÅL
At introducere dig, der er ledig eller ikke 
fastansat, til den offentlige forvaltning 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
Kurset afvikles online, og der vil være både 
oplæg, øvelser og drøftelser 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 med
lemmer, der er i arbejde. Der udbydes et 
tilsvarende kursus målrettet ledige og 
ikkefastansatte medlemmer af GL torsdag 
den 10. marts 2022, kl. 9.0016.00.

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

 3 TID OG STED Kurset afvikles over to halve 
dage: Onsdag den 19. januar og onsdag 
den 2. februar 2022, begge dage kl. 16.00
19.00. Kurset afvikles digitalt. De tilmeldte 
vil modtage et link til det virtuelle møde
rum få dage op til kurset.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest mandag den 
10. januar 2022 på gl.org/GLE

FORMÅL
At introducere dig, der er fastansat, til den 
offentlige forvaltning som et muligt arbejds
område, hvor du kan sætte dine kompeten
cer 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
Kurset afvikles online over to halve dage. 
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 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 karriere-
muligheder end i gymnasiet. Din fagkom-
bination er ikke afgørende, 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, chef-
konsulent ved Akademikerne. Falkvist har 
arbejdet godt 20 år med højtuddannede 
bl.a. hos Magistrenes A-Kasse mm.

 3 TID OG STED Kurset er virtuelt og varer alle 
kursusdage kl. 9.00-11.45. Kursusdatoerne 
er: Uge 34: Mandag den 22., onsdag den 24. 
og fredag den 26. august. Uge 35: Mandag 
den 29. og onsdag den 31. august 2022.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest mandag den 15. 
august 2022 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 5 tematikker: 
1. SMV’erne har brug for dig – som højt-

uddannet 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 5 gange á 2 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 GL 

 1 MÅLGRUPPE Medlemmer af GL, som 
er ansat inden for de senere år på en af 
gymnasie uddannelserne, og som ikke 
tidligere har deltaget i et seminar for nye 
lærere.

 3 TID OG STED Tirsdag den 29. marts 2022, 
kl. 9.15-16.00, GL, Vesterbrogade 16, 
1620 København V.

 4 PRIS Gratis for GL-medlemmer. Deltagelse 
påvirker ikke mulighed for at deltage i 
andre GL-E- medlemstilbud. GL  betaler 
rejseomkostninger med tog/bus for 
 medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 15. marts 
2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
At give nyansatte mulighed for at udveksle 
erfaringer, høre om GL og ansættelsesvilkå-
rene samt møde Børne- og Undervisnings-
ministeriet og lederrepræsentanter.

INDHOLD
Programmet er opdelt i tre moduler, hvor du 
først får mulighed for at udveksle erfarin-
ger med andre lærere, som også er nye i 
lærerjobbet. Herefter hører du lidt om GL, 
og der bliver mulighed for at få drøftet dine 
ansættelsesvilkår, din løn, mv. Om eftermid-
dagen sætter vi fokus på karriere- og kom-
petenceudvikling. Børne- og Undervisnings-
ministeriet vil fortælle om pædagogikum, 
og hvad du som lærer kan bruge ministeriet 
og fagkonsulenterne til. En rektor vil fortælle 
om dine muligheder i gymnasiesektoren, og 
en repræsentant fra GL vil fortælle om GL’s 
tilbud til dig om efteruddannelse, de faglige 
foreninger, mv. Derefter er der mulighed 
for at drøfte dine erfaringer og ønsker med 
andre nyansatte og med oplægsholderne.

SEMINAR FOR NYE LÆRERE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER Generator – pædagogik 
og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, pædagoger, 
vejledere, mentorer og andre, 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 foredrags
holder.

 3 TID OG STED Konferencecenter HUSET, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.  
3 moduler: 1: 1.2. februar 2022.  
2: 15.-16. marts 2022. 3: 5.-6. april 2022.

 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 mere på  
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 har til formål at kvali
ficere kursisterne i brugen af coachingsam
taler og redskaber og derigennem støtte 
unge i deres selvforståelse og udvikling 
samt hjælpe med at spotte og ændre uhen
sigtsmæssige 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 mulig
hed for at hjælpe. Som fagprofessionel, der 
arbejder 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 dem med at tackle 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. 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 ikkedømmende 
kommunikation og den sokratiske metode. 
Derudover hentes viden og inspiration fra 
Anette Prehns Hjernevennerserie 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

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 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. 4 modu
ler: Fordelt på efteråret 2022. Se www.
generatorpp.dk for mere info om datoer.

 4 PRIS 16.300 kr. ekskl. moms og overnatning 
og inkl. forplejning for GLmedlemmer, 
19.180 kr. ekskl. moms og overnatning og 
inkl. forplejning for ikkemedlemmer.  
For overnatning se mere på  
www.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 videnskabeligt 
veldokumenteret og en anerkendt interven
tionsmetode i arbejdet med en bred vifte 
af menneskelige problemstillinger. 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 mm. skal man ikke behandle unge, 
der mistrives, men man spiller en vigtig rolle 
i at hjælpe dem med at lave positive livs
forandringer og ændre uhensigtsmæssige 
tanke og handlemønstre. Den kognitive 

metode kan anvendes på tværs af profes
sioner og på forskellige niveauer og er let 
tilgængelig samt nem at implementere. Du 
kommer igennem følgende emner gennem 
de fire moduler: Emotionelle problemer 
blandt unge, unges selvdestruktivitet, angst 
og stress blandt unge og implementering i 
praksis, træning og supervision. 
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

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-UDDANNNELSE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Tillidsrepræsentanter og 
-suppleanter. 

 3 TID OG STED Onsdag den 15. marts til 
fredag den 17. marts 2022 på Comwell 
Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

 4 PRIS Gratis for TR og TR-suppleanter.

 5 TILMELDING På www.gl.org/GLE

FORMÅL
Seminaret sætter fokus på udfordringerne 
i gymnasiesektoren i kølvandet på Corona- 
krisen, med de arbejdsmiljømæssige 
konsekvenser denne har haft i forhold til 
digitalisering, organisering og OK21. 

INDHOLD
På seminaret vil man kunne opleve Jesper 
Balslev, Noa Redington m.fl. Herudover vil 
der være sessioner og workshops i forhold 
til de mere praktiske opgaver, man som TR 
indgår i, herunder fx håndtering af afsked- 
igede medlemmer og lærerkompetencer.

SEMINAR FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER OG -SUPPLEANTER 2022

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E, DG, Danske HF 
og VUC samt Leve Arbejdsmiljø, godkendt 
af Arbejdstilsynet

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

 2 UNDERVISER(E) Arbejdsmiljøkonsulent 
Gitte Leve Clausen.

 3 TID OG STED Kursus 22100: Tirsdag den 
8. marts, kl. 10.00, til torsdag den 10. marts 
2022, kl. 14.30, internat, Severin Kursus-
center, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. 
Kursus 22101: Tirsdag den 4. oktober, 
kl. 10.00, til torsdag den 6. oktober 2022, 
kl. 14.30, internat, Severin Kursuscenter, 
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

 4 PRIS 8.750 kr. 

 5 TILMELDING Kursus 22100: Senest torsdag 
den 3. februar 2022. Kursus 22101: Senest 
torsdag den 1. september 2022 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)
•  arbejdspladsvurdering (APV, systematisk 

arbejdsmiljøarbejde)
•  psykisk arbejdsmiljø (samarbejde, stress, 

krænkende adfærd)
•  fysisk arbejdsmiljø (indeklima, støj og 

akustik, belysning)
•  kemisk værksted (farlige stoffer, 

udsugning, nye faremærker)
•  ergonomi (indretning af arbejdspladser, 

skærmarbejde)

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

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– BRANCHERETTET FOR GYMNASIESKOLER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E, Danske 
GymnasierogSamarbejdssekretariatet 

 1 MÅLGRUPPE Nyvalgte samarbejds-
udvalgs medlemmer.

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

 3 TID OG STED Kursus 22107: Tirsdag den 
10. maj2022,ODEON,OdeonsKvarter1,
5000OdenseC.

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

 5 TILMELDING Senest mandag den 18. april 
2022 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 6 
måneder efter udpegningen. GL og Danske 
Gymnasier er enige om, at det er vigtigt, at 
der udbydes et kursus rettet mod gymnasie-
verdenen med deltagelse af såvel  ledelses- 
som medarbejdersiden, for at skabe en fæl-
lesforståelseogplatformforarbejdetiSU. 

INDHOLD
Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst 
om din rolle som SU-medlem, og du får 
en grundlæggende forståelse for sam-
arbejds udvalgets 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 
somarbejdsplads. 

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

SU-GRUNDKURSUS FOR ALLE SU-MEDLEMMER PÅ GYMNASIERNE

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 indenfor feltet med bistand af 
udvalgte praktikere.

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

 4 PRIS Enkelt modul kr. 22.000, hele for-
løbet kr. 88.000.

 5 TILMELDING Søg på kursets titel på sdu.dk

FORMÅL
Hvad er, og hvad kræves der for at være, 
gymnasieleder, -lærer eller -elev i dag? 
Hvad kan og skal gymnasiet? Hvordan 
gørvidet?Oghvorfor?MedenMasteri
Gymnasiepædagogikkvalificeresdutilat
forstå centrale forandringsprocesser, der har 
præget de gymnasiale uddannelser, og til at 
handle på udviklingen i forståelsen af viden, 
samfundsmæssige værdier og prioriteringer 
samttilattræffekvalificeredevalg.

INDHOLD
Uddannelsenbeståraffiremoduler,der
hvert strækker sig over ét semester, hvoraf 
det sidste modul består i en afhandling 
under individuel vejledning. Beståede eksa-
minerudløserialt60ECTS.Undervisningen
foregår på to-dages seminarer fordelt jævnt 
over året, mandage og tirsdage.

På uddannelsen kan du specialisere dig i to 
linjer, hhv. didaktik og ledelse. På didaktik-
linjen videreuddanner du dig i undervisning, 
læring, ungdoms kultur, almendidaktik, 
fagdidaktik, lærersamarbejde og fagsam-
spil. Linjen er særligt henvendt til lærere, der 

vil udvikle sig didaktisk samt kursus ledere 
og pædagogiske koordinatorer, der vil kva-
lificereudviklingsarbejdet.Herundervises
i teorier om skolekultur, læring og didaktik. 
Niveauet bygger oven på pædagogikum og 
knytter an til deltagernes undervisningserfa-
ring. Gennem konkret case-materiale ajour-
føres deltagerne med områdets voksende 
teoridannelse. Ledelseslinjen henvender sig 
til gymnasiale ledere, tillidsfolk og lærere 
medorganisatoriskinteresse.Herkvalifice-
rer du dig indenfor ledelse, organisering, 
professionelle relationer og strategier i 
forhold til skoleudvikling og det uddannel-
sespolitiske landskab. Der undervises i teori 
om ressourcestyring, strategi, organisation 
og organisationsudvikling. Undervisningen 
bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæs-
sige problemstillinger.

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

MASTER I GYMNASIEPÆDAGOGIK (MIG)
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV - Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Gymnasiale lærere og 
mellem ledere, der har eller skal have 
didaktisk udviklingsansvar.

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen foretages 
af forskere og gymnasiale lærere og ledere.

 3 TID OG STED Undervisningen foregår på 
fire 2-dages seminarer fordelt jævnt over 
året på 2 sammenhængende ugedage. 

 4 PRIS kr. 26.000 inkl. overnatning og for-
plejning.

 5 TILMELDING Kontakt Bettina Ross pr. mail 
på  bettina.ross@sdu.dk

FORMÅL
Hvordan kommer du bedst i mål med 
dit projekt? Didaktisk Udviklingsledelse 
professionaliserer lærere og mellemledere, 
der har eller kan have didaktisk udviklings-
ansvar – og uddannelsen kan indgå som et 
mastermodul.

INDHOLD
Du arbejder med et på din skole aktuelt 
projekt om udvikling og skole. Undervisnin-
gen udfordrer dig til at udvikle projektet og 
begrunde dine valg ved at sætte fokus på:
•  udvikling og didaktik
•  projekt og organisation
•  professionsetiske problemstillinger ved 

skoleudvikling
•  gymnasiets styringsvirkelighed og det 

øgede udviklingspres

ARBEJDSFORM
På uddannelsen arbejder lærere og 
mellemledere med en konkret udviklings-
opgave, som skolen har prioriteret. Som 
studerende får du en teoretisk reflekte-
ret praksiskunnen, der gør dig parat til at 
påtage dig udviklingsopgaver. Under-

visningen er forskningsbaseret og øvelses- 
og case orienteret med kortere oplæg.

EKSAMEN
Hvis du vælger at afslutte med  eksamen 
(synopsis) tilføjes et skriveseminar lige ledes 
på to dage, og der opgives et individuelt 
pensum på 1.000 sider. Bestået eksamen 
udløser 15 ECTS, som kan give merit på et 
af de fire moduler på Master uddannelse i 
Gymnasiepædagogik. Se flere oplysninger 
på sdu.dk og søg efter Master Modul Didak-
tisk Udviklingsledelse.

MASTER MODUL I DIDAKTISK UDVIKLINGSLEDELSE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER Aalborg Universitet

 1 MÅLGRUPPE Uddannelsen er en relevant 
videreuddannelse for dig, der arbejder 
med undervisning, ledelse og vejledning i 
gymnasieskolen.

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen varetages 
af en kompetent underviserstab, som 
primært kommer fra Institut for Kultur og 
Læring på Aalborg Universitet.

 3 TID OG STED Fra januar 2022 til januar 
2024. Seminarerne finder sted på Aalborg 
Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg.

 4 PRIS 27.500 kr. pr. semester eller 110.000 kr. 
for den samlede masteruddannelse. 
Udgifter til transport, ophold, forplejning og 
litteratur er ikke inkluderet i deltagerprisen.

 5 TILMELDING Ansøg senest mandag den 
15. november 2021 på www.mlp.aau.dk. 
Efter fristen kan man søge på evt. ledige 
pladser.

FORMÅL
Læring og faglig udvikling er afgørende i 
mange sammenhænge; når arbejdsplad-
ser og medarbejdere skal omstille sig, når 
elever og studerende skal tilegne sig viden, 
færdigheder og kompetencer samt når 
nye projekter og produkter skal udvikles 
og iværksættes. Uddannelsen ruster dig 
til at forstå og tilrettelægge mange slags 
læreprocesser.

INDHOLD
Masteruddannelsen vil styrke din teoretiske 
ballast inden for læring, organisationsud-
vikling og evaluering. Uddannelsen giver 
kompetencer til at iværksætte, udvikle og 
vurdere læreprocesser, og du vil blive rustet 
til at forstå og tilrettelægge mange slags 
læreprocesser. Master i Læreprocesser er 
en alsidig uddannelse, som kombinerer for-
midling og diskussion af den nyeste faglige 
viden med de studerendes selvstændige 
arbejde i projekter. 

1. semester: Læringsteori, videnskabs teori 
og metode, organisatorisk læring.

2. semester: Læring i praksis, evaluering af 
læreprocesser.

3. semester: Valgmodul – se muligheder på 
hjemmesiden. Videnskabsteori og metode II.

4. semester: Masterprojekt. Du kan vælge 
mellem flere specialiseringer, og der er 
mange muligheder for at følge enkeltfag på 
uddannelsen.

ARBEJDSFORM
Seminarer tre gange pr. semester på Aalborg 
Universitet. I perioderne mellem semina-
rerne arbejder du enten alene eller i en 
gruppe med diverse studieaktiviteter. På 
AAU arbejder vi med autentiske problemer i 
et problembaseret projektarbejde. Det giver 
sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden 
direkte i dit job.

MASTERUDDANNELSEN I LÆREPROCESSER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER Aalborg Universitet

 1 MÅLGRUPPE En masteruddannelse for dig 
med interesse for kreative og innovative 
læreprocessers samskabende og praksis-
forandrende potentiale.

 2 UNDERVISER(E) Undervisere fra Aalborg 
Universitet med viden og kompetencer 
fra kunstneriske fag. Det giver en unik 
mulighed for nye faglige kombinationer 
omkring læreprocesser inden for kreativitet 
og innovation.

 3 TID OG STED Februar 2023 til januar 2025. 
Seminarer i Aalborg.

 4 PRIS Deltagerprisen er 27.500 kr. pr. 
semester eller 110.000 kr. for den samlede 
masteruddannelse. Udgifter til ophold, 
transport og litteratur er ikke inkluderet i 
deltagerprisen.

 5 TILMELDING Ansøg senest tirsdag den 
15. november 2022 på www.krea.aau.dk. 
Efter fristen kan man forhøre sig om mulig-
heden for ledige pladser.

FORMÅL
Uddannelsen har fokus på kreativitet, inno-
vation og entreprenørskab, som er efter-
spurgte kompetencer i det danske uddan-
nelsessystem, herunder i gymnasieskolen. 
Du får kompetencer til at designe kreative 
og innovative processer med inddragelse 
af eksperimenterende læringsformer med 
det formål at understøtte en innovativ kultur 
på dit gymnasium. Uddannelsens fokus på 
æstetisk læring kan være med til at fremme 
kreative og innovative processer på din 
skole. Du lærer at understøtte en kultur for at 
gode impulser bliver til endnu bedre idéer, 
der peger frem mod et positivt og værdi-
skabende resultat. Uddannelsens første 
semester kan læses selvstændigt som et 
enkeltfag. Læs mere på www.krea.aau.dk

INDHOLD
I et lærings- og forandringsperspektiv 
begynder innovation i de fleste tilfælde med 
en kreativ proces eller idé. Det handler der-
for om, at man i gymnasieskolen understøt-
ter en kultur for kreativitet. På KREA opnår 
du et forskningsbaseret og fagligt funda-

ment til at arbejde med kompetencer som 
kreativitet, innovation og entreprenørskab.

ARBEJDSFORM
Tre todages seminarer pr. semester på 
Aalborg Universitet. I tiden mellem semi-
narerne arbejder du enten alene eller i en 
gruppe med diverse studieaktiviteter. På 
AAU arbejder vi med autentiske problemer i 
et problembaseret projektarbejde (PBL). Det 
giver sikkerhed for, at du kan bruge din nye 
viden direkte i dit job.

MASTER I INNOVATION OG KREATIVT LÆRINGSDESIGN (KREA)

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER Aalborg Universitet

 1 MÅLGRUPPE Masteruddannelsen henven-
der sig til dig, der arbejder som underviser 
eller med forandringsledelse, proces-
ledelse eller personaleudvikling.

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen varetages 
af en kompetent underviserstab fra AAU 
med teoretisk viden inden for uddannelsens 
fagområder samt solid praktisk erfaring 
med procesledelse og organisations-
udvikling.

 3 TID OG STED Februar 2022 til januar 2024. 
Undervisningsseminarer på konference
center i hhv. Aalborg og Glostrup.

 4 PRIS Deltagerprisen er 37.500 kr. pr. 
semester eller 150.000 kr. for den samlede 
masteruddannelse. Udgifter til transport, 
ophold, forplejning og litteratur er ikke 
inkluderet i deltagerprisen.

 5 TILMELDING Ansøgning senest 15. novem-
ber 2021 på www.prof.aau.dk. Efter fristen 
kan man søge på evt. ledige pladser.

FORMÅL
På uddannelsen lærer du at benytte pro-
fessionelle samtaler, coaching og proces-
ledelse som udviklingsredskab i arbejdet 
med mennesker i organisatoriske sammen-
hænge. Du får indsigt i psykologiske proces-
ser i grupper og teams og bliver i stand til at 
lede og facilitere vellykkede organisatoriske 
lærings- og forandringsprocesser med dia-
logen som det gennemgående værktøj.

INDHOLD
Uddannelsen giver dig et solidt teoretisk 
fundament samt praktiske færdigheder i 
at benytte professionelle samtaler og pro-
cesfacilitering som udviklingsredskab i dit 
arbejde med mennesker i organisatoriske 
sammenhænge. Du vil styrke dine kompe-
tencer inden for ledelse, psykologi i grupper 
og teams samt tilrettelæggelse af organi-
satoriske læringsforløb. PROFuddannelsen 
tilbyder praktisk og teoretisk inspiration 
til dig, der arbejder med professionelle 
samtaler og ledelse/facilitering af møder 
og aktiviteter, hvor forskellige aktører skal 
arbejde sammen, koordinere med hinan-
den og udvikle læring sammen. Det første 

semester kan læses selvstændigt som et 
enkeltfag.

ARBEJDSFORM
Tre todages seminarer pr. semester på 
konferencecenter i hhv. Aalborg og Glostrup. 
I perioderne mellem seminarerne  arbejder 
du enten alene eller i en gruppe med diverse 
studieaktiviteter. På Aalborg Universitet 
arbejder vi med autentiske problemer i et 
problembaseret projektarbejde. Det giver 
sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden 
direkte i dit job.

MASTER I PROCESLEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING (PROF)
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER Aalborg Universitet

 1 MÅLGRUPPE MPL er en videreuddannelse 
for dig, der arbejder med pædagogisk 
ledelse. Du kan fx være uddannelsesleder, 
vicerektor eller underviser med ledelses
funktioner.

 2 UNDERVISER(E) Underviserstaben 
kommer primært fra Institut for Kultur og 
Læring på Aalborg Universitet.

 3 TID OG STED September 2022 til juni 2024. 
Undervisningsseminarer på konference
center i hhv. Aalborg og Glostrup.

 4 PRIS Deltagerprisen er 37.500 kr. pr. 
semester svarende til 150.000 kr. for den 
samlede uddannelse. Udgifter til transport, 
ophold, forplejning og litteratur er ikke 
inkluderet i deltagerprisen.

 5 TILMELDING Ansøg senest søndag den 
15. maj 2022 på www.mpl.aau.dk. Herefter 
kan man forhøre sig om evt. ledige pladser.

FORMÅL
Pædagogisk ledelse er en forudsætning for, 
at elever trives og får stort fagligt udbytte. 
Forskere som Helen Timperley og Viviane 
Robinson har påvist, at det er den del af 
ledelsesindsatsen, der gør den største 
forskel. Uddannelsen giver teoretisk og 
praktisk inspiration til at udvikle dig som 
pædagogisk leder.

INDHOLD
Uddannelsen giver et stærkt fundament for 
at sætte retning for skolens pædagogiske 
arbejde og bistå lærerne med at udvikle 
undervisningen. Omdrejningspunktet er 
læringsteori, organisationsteori, evaluering
steori og forskning i pædagogisk ledelse. 
Fokus er på at forbinde teoretiske og 
praktiske vinkler med det, der i særlig grad 
karakteriserer pædagogisk ledelse: 
•  udvikling af undervisning med elevers 

læring og trivsel i centrum 
•  ledelse af læreres professionelle 

udvikling og kompetenceudvikling
•  ledelse af teams og faggrupper 
•  skoleudvikling og kapacitetsopbygning

Pædagogiske ledere må tæt på kerneop
gaven og have dyb indsigt i undervisning, 
lærer og skoleudvikling. Man må også 
kunne opbygge tillidsfulde relationer til alle 
medarbejdere og kolleger, give konstruktiv 
feedback og være god til at løse komplekse 
problemer. Du kan også søge enkeltfaget 
’Pædagogisk Ledelse i Praksis’, som giver 
teoretisk og praktisk inspiration til at udvikle 
dig som pædagogisk leder, og du vil udvikle 
kompetencer til at komme tæt på lærernes 
praksis. Læs mere på mplpraksis.aau.dk

ARBEJDSFORM
Der holdes tre todages seminarer pr. 
semester. I perioderne mellem seminarerne 
arbejder man selvstændigt eller i grupper 
med studieaktiviteterne, seminarerne har 
introduceret. Vi arbejder med autentiske 
problemer i et problembaseret projekt
arbejde. Det giver sikkerhed for, at du kan 
bruge din nye viden direkte i dit job.

MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE (MPL)
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, der ønsker 
at orientere sig mod bæredygtighed og 
verdensmål, gymnasieuddannelserne samt 
ledelse, fagansvarlige/fagrepræsentanter, 
undervisere med koordinatorfunktion og 
studievejledere.

 2 UNDERVISER(E) Miriam Dimsits, cand.mag 
i Æstetik & Kultur, Master i Vejledning, inde-
haver af Alt om karriere. Dimsits beskæftiger 
sig med bæredygtighed og social retfær-
dighed i uddannelse og vejledning.

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

FORMÅL
Bæredygtige uddannelser’ og ’verdensmål 
i undervisningen’ er blevet nye mantraer 
i uddannelsesfeltet. Men hvad betyder 
bæredygtighed egentlig i en uddannelses-
sammenhæng? Og hvordan arbejder man 
med verdensmål helt konkret? På kurset får 
du indsigt i bæredygtighed og verdensmål 
i en pædagogisk sammenhæng, og du får 
inspiration til at arbejde med verdensmål i 
dine fag eller i studievejledningen.

INDHOLD
Vi befinder os midt i ’the great green turn’ i 
verdenshistorien, hvor den unge generation 
forsøger at tvinge politikere til at handle på 
nye måder. I gymnasieuddannelserne har 
vi en særlig forpligtelse til at danne elever, 
så de kan forstå, gennemskue og handle 
i verden. Netop dette kan vi bruge bære-
dygtighedsbegrebet og verdensmålene til 
i undervisning og vejledning. Vi ser derfor 
nærmere på, hvordan vi kan arbejde både 
indholdsmæssigt og rammesættende med 
bæredygtighed i gymnasieuddannelserne. 
Vi undersøger bæredygtighed som begreb 
og som global etik og drøfter mulige 

undervisnings-outputs af dette. Der er også 
mulighed for at arbejde med konkrete inspi-
rationsøvelser i relation til bæredygtighed, 
som kan overføres til din undervisnings-
praksis, fx ’turning risk into opportunity’ og 
’opfindelser til fremtiden’.

ARBEJDSFORM
En vekselvirkning mellem underviseroplæg, 
inspirationsøvelser og drøftelser. Kurset 
kan holdes som halv- eller heldagskursus, 
og arbejdsformen tilpasses til længden. 
Hvis tiden tillader det, afsluttes med at 
deltagerne får lejlighed til at lave en skitse 
for et undervisningsforløb eller et vejled-
ningstiltag, der understøtter arbejdet 
med bæredygtighed og verdensmål som 
ramme sætning og etik.

BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅL I UNDERVISNING OG VEJLEDNING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER Søren Vrist Christensen

 1 MÅLGRUPPE Kurset henvender sig primært 
til undervisere i samfundsfag, humanistiske 
og naturvidenskabelige fag, der ønsker 
inspiration til at skabe variation og elev-
inddragelse ved hjælp af it-didaktik.

 2 UNDERVISER(E) Søren Vrist Christensen er 
pædagogisk faglig koordinator på Marselis-
borg Gymnasium og erfaren kursusholder 
både nationalt og internationalt.

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

FORMÅL
På dette kursus bliver du præsenteret for en 
række gode og håndgribelige it-didaktiske 
værktøjer, som du efterfølgende let kan 
indarbejde i den daglige undervisning i det 
fysiske rum for at skabe variation, motivation 
og elevinddragelse. Flere af værktøjerne er 
dertil velegnede til dage med kort forbere-
delsestid.

INDHOLD
Du bliver introduceret for it-didaktiske værk-
tøjer, der kan variere og redesigne under-
visningssekvenser som lektieopsamling, 
læreroplæg, gruppearbejde og opsamling 
på gruppearbejde, brainstorming, elev-
præsentationer mm. Værktøjerne gør, at 
alle eleverne kan være aktive deltagere og 
få mere medansvar. Det er et centralt mål 
i dette kursus, at alt er meget konkret og 
’hands on’, så der prioriteres værktøjer, der 
er lettilgængelige for både lærere og elever, 
og der fremvises konkrete eksempler på 
brugen af værktøjerne i forskellige fag.

 

ARBEJDSFORM
It-værktøjernes opsætning og anvendelse 
præsenteres, og undervejs får deltagerne 
selv lov til at afprøve værktøjerne.

ELEVAKTIVERENDE IT-VÆRKTØJER I DEN FYSISKE UNDERVISNING
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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) Rudi Lauridsen, lektor ved 
Sct. Knuds Gymnasium i Odense, vinder 
af Politikens Undervisningspris 2013 og 
erfaren kursusholder.

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

FORMÅL
Kurset giver inspiration og konkrete red-
skaber til arbejdet med at styrke elevernes 
relationer og fremme deres motivation. Der-
udover understøtter kurset den didaktiske 
videndeling og det kollegiale samvær.

INDHOLD
Corona har sat ekstra lys på betydningen af 
relationer og trivsel. Elever, der bliver set, 
hørt og indgår i et relationelt fagligt lærings-
fællesskab, trives og lærer bedre. På kurset 
får I inspiration til og afprøvet syv arbejdsfor-
mer og syv forskellige redskaber, som kan 
bruges til at udfordre elever til at reflektere 
over læringsfællesskabet og understøtte 
elevernes relationer, motivation og trivsel. 
Arbejdsformerne kendetegnes ved, at de:
• udfordrer alle elever til at bidrage
• tager udgangspunkt i, at elever er og 

motiveres på forskellige måder
• både understøtter relationerne og 

bearbejder faglig viden
Redskaberne skal bl.a. udfordre dine elever 
til at reflektere over, hvilke signaler de 
sender i løbet af en skoledag og skabe 
bevidsthed om sammenhængen mellem 

elevens eget bidrag – fagligt og socialt – 
og klassens generelle trivsel og faglige 
udbytte.

ARBEJDSFORM
Arbejdsformerne og redskaberne er 
udviklet, afprøvet, evalueret og optimeret 
igennem en lang årrække på baggrund af 
udfordringer og problemfelter, som findes i 
et læringsfælleskab. I vil få tilsendt en kort 
’læselektie’ inden kurset.
• I får en kort teoretisk introduktion.
• I afprøver den første arbejdsform.
• I reflekterer og diskuterer jeres erfaringer 

med den første arbejdsform.
• Opsamling i plenum, hvor Rudi uddyber 

egne erfaringer.
• Du tilpasser arbejdsformen til din 

undervisning.
• Derefter veksler vi mellem præsentation 

og afprøvning af arbejdsformer og 
redskaber.

RELATIONER, MOTIVATION, TRIVSEL OG LÆRING I FÆLLESSKAB

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Henvender sig primært til 
undervisere i samfundsfag, humanistiske 
og naturvidenskabelige fag, der ønsker 
inspiration og variation til travle dage.

 2 UNDERVISER(E) Rudi Lauridsen, lektor ved 
Sct. Knuds Gymnasium i Odense, vinder 
af Politikens Undervisningspris 2013 og 
erfaren kursusholder.

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

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 palette 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 Alle undervisere på de 
gymnasiale uddannelser, gerne faggrupper 
eller hele skoler.

 2 UNDERVISER(E) Konsulent, ph.d. Lene 
Tortzen Bager, konsulent ved 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 supervi-
sion. Efter kurset vil der ligge selvstændige 
opgaver med at organisere og rammesætte 
kollegial supervision på skolen.

INDHOLD
Kollegial supervision 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

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

Kurset udbydes skolebaseret

 Se kursusbeskrivelse  
under Fysik side 44

BRUG STEMMEN BEDRE
Kurset udbydes skolebaseret

  Se kursusbeskrivelse under 
Medlemstilbud side 17
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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 
undervisere i samfundsfag, humanistiske 
og naturvidenskabelige fag, der ønsker 
inspiration til kreative arbejdsformer.

 2 UNDERVISER(E) Rudi Lauridsen, lektor ved 
Sct. Knuds Gymnasium i Odense, vinder 
af Politikens Undervisningspris 2013 og 
erfaren kursusholder.

 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, som udnytter 
det fysiske rums muligheder. Derudover 
understøtter kurset også den didaktiske 
videndeling og kollegiale relationer.

INDHOLD
Rigtig mange elever motiveres af variation 
og muligheden for at være kreative i det 
faglige læringsrum. Kreativitet udfordrer 
og understøtter elevernes udvikling, trivsel 
og evnen til at nytænke faglige løsninger. 
På kurset får du inspiration til og afprøver ti 
meget forskellige arbejdsformer, som:
•  giver eleverne mulighed for at være 

kreative, samarbejde og udvikle idéer
•  indeholder gode muligheder for 

differentiering
•  tager udgangspunkt i, at eleverne er, 

husker, lærer og motiveres på forskellige 
måder

•  udvider din pallette af variation i 
undervisningen. Centralt ved arbejds-
formerne er, at der er en legende 
dimension, og de giver eleverne 

mulighed for at bearbejde faglighed på 
andre måder end den oprindelige form. 

De elevproducerende produkter spænder 
lige fra mundtlige, kropslige og skriftlige 
produkter samt mulighed for inddragelse 
af bevægelser og et konkurrenceelement. 
Der vil være en ’lektie’ på ca. 15 minutter til 
kurset, hvilket bliver tilsendt elektronisk en 
uge før afviklingen af kurset.

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 fremgangsmåde 
gentages ved alle arbejdsformerne.

KREATIVE ARBEJDSFORMER TIL FAGLIG LÆRING I DET FYSISKE RUM

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER FRA GL-E

 7 KURSUSUDBYDER GL-E i samarbejde med 
Do Debate!

 1 MÅLGRUPPE Debat er især populært 
som arbejdsform i engelsk, samfundsfag 
og dansk men kan bruges i de fleste fag. 
Deltagere bedes oplyse fagkombination 
ved tilmeldingen.

 2 UNDERVISER(E) Charlotte Ib, projekt leder 
for VM i debat for Børne- og Undervisnings-
ministeriet og indehaver af Do Debate!

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

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

INDHOLD
Formel debat er sport for hjernen og både 
udfordrende og sjovt at bruge i undervisnin-
gen. Den adskiller sig fra almindelig klasse-
rumsdiskussion ved at være højt strukture-
ret, fx med brug af forskellige regler og klart 
definerede taleroller og taletid. I udlandet 
– især i de engelsksprogede lande – har 
man i mange år dyrket debat som en sport, 
da det er motiverende for eleverne at lære 
argumentation og retorik på denne måde. 
Det er samtidig en effektiv teambuildin-
gøvelse, hvor eleverne virkelig skal arbejde 
sammen og hjælpe hinanden undervejs. Det 
er en aktiverende arbejdsform, der også er 
god eksamenstræning, da eleverne lærer 

at strukturere og time deres mundtlige 
præstationer. Formel debat er endvidere 
et godt redskab til at opfylde gymnasiere-
formens krav om samspil mellem fagene 
og styrkelse af elevernes demokratiske 
dannelse og studiekompetence. På kurset 
får du en introduktion til formel debat samt 
konkrete redskaber, fif og tricks til at bruge 
arbejdsformen i din egen undervisning:
•  stilladserende øvelser, der umiddelbart 

kan implementeres i egne timer
•  model til opbygning af et argument 
•  struktur og regler
•  forberedelse af debat
•  links til gode debatsider

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, 
og der vil være mulighed for at deltage i en 
debat.

FORMEL DEBAT I UNDERVISNINGEN
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SKOLEBASEREDE KURSER FRA IKV

 7 KURSUSUDBYDER IKV - Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Alle gymnasiale uddannelser. 

 3 TID OG STED Aftales med pågældende 
gymnasium.

 4 PRIS Aftales med pågældende gymnasium.

 5 TILMELDING IKV-efteruddannelse@sdu.dk 

FORMÅL
Fortsat og målrettet kompetenceudvikling.

INDHOLD
IKV har igennem mange år udviklet en bred 
vifte af kursusemner, der fokuserer på de 
krav, der løbende stilles til de gymnasiale 
uddannelser. Aktuelt er det især kurser 
knyttet til rette processen ved de skriftlige 
opgaver, vejledning og de store skriftlige 
opgaver i stx/hf og i htx, virtuel undervis-
ning, interkulturel didaktik og aktionslæring. 
Vi sikrer den faglige bredde ved at der er 
flere underviserne fra forskellige fagområ-
der på kurset. Deres store praksisviden fra 
de gymnasiale uddannelser suppleres af 
forskere med en forskningsbaseret tilgang. 

Læs mere på www.sdu.dk/ 
skolebaseredekurser og send en mail til 
IKV-efteruddannelse@sdu.dk

SKOLEBASEREDE KURSER FRA IKV, SYDDANSK UNIVERSITET

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 
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KURSER I
FAGENE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BIOLOGI

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Gymnasielærere i biologi  
og bioteknologi. Gymnasielærere i til-
grænsende 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 21110: Tirsdag den 
1. marts 2022, kl. 10.00-16.00, Zleep Hotel 
Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 
2630 Taastrup.

 4 PRIS 2.100 kr. for GL-medlemmer, 2.700 kr. 
for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 1. februar 
2022 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 undervisningen.

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 molekylærbiologi. 
Interventions forsøg på dyr har vist, at leve-
tiden kan forøges markant på forskellige 
måder, herunder ved genmanipulation, 
kalorierestriktion, fysisk aktivitet og lægemid-
ler, og der arbejdes på at overføre nogle af 
disse erkendelser til forbedringer af helbred 
og levetid hos mennesker. Der udkommer 
populærvidenskabelige bøger om emnet, 
og det florerer med gode råd på YouTube 
om metoder til at få et længere liv med godt 
helbred. Hvad er op og ned? Kurset anskuer 
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 aldrings-
processer

•  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) suppleret 
med en række nye videnskabelige artikler 
om aldringsprocesser.

ALDRINGENS BIOLOGI

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BIOLOGI

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i biologi og 
 geografi på de gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Julie Juanita Larsen, cand.
scient. i havbiologi. Julie har bl.a. arbejdet 
for miljøorganisationen Plastic Change 
og skrevet to undervisningsmaterialer for 
Gyldendal om plastikforurening.

 4 PRIS Kurset udbydes skolebaseret. Kontakt 
GL-E for tilbud på gl-e@gl.org

FORMÅL
At klæde undervisere i biologi og natur-
geografi på til fagligt og praktisk at arbejde 
med plastikforurening i verdenshavene i 
undervisningen. 

INDHOLD
Det anslås, at vi globalt udleder ca. 8 mio. 
tons plastik i havet hvert år, og de fleste har 
nok hørt om store plastikøer, der ligger og 
flyder rundt midt ude på de store oceaner, 
men er det nu også korrekt ligefrem at tale 
om hele øer af plastik? På dette kursus stil-
ler vi skarpt på plastikforureningen af vores 
verdenshave. Kurset er målrettet lærere, 
der gerne vil klædes fagligt på til at arbejde 
med emnet i deres undervisning. Vi arbejder 
dybdegående med emnet, så deltagerne 
får en solid viden om plastik og de konse-
kvenser, det har for miljøet, når det fejlagtigt 
havner her. Ud over plastikkens konsekven-
ser for miljøet ser vi også nærmere på, hvad 
plastik er for et materiale, og hvordan det 
også kan påvirke vores egen sundhed, når 
plastikken ikke håndteres korrekt. Derud-
over fokuserer vi på, hvilke løsninger der er, 

og hvordan innovative tiltag dukker op rundt 
omkring i verden.

ARBEJDSFORM
Vi starter med et oplæg om plastik i havet, 
så deltagerne får en basal baggrundsviden 
indenfor emnet. Senere på dagen går vi i 
laboratoriet og undersøger fisk for mikro
plastik, så deltagerne oplever plastikforure-
ningens omfang helt tæt på og ser konse-
kvenserne med egne øjne. Underviseren 
sørger for hele urensede sild. Som deltager 
skal man selv sørge for evt. plastikhandsker.

ET HAV AF PLASTIK – PLASTIKFORURENING AF VERDENSHAVENE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DANSK

 7 KURSUSUDBYDER Dansklærer
foreningen/E, Sektionen for hhx,  
htx, eux & eud

 1 MÅLGRUPPE Nye og rutinerede dansk
undervisere på htx og teknisk eux.

 2 UNDERVISER(E) Stine Slot Grumsen, lektor 
ved Skive College, Henning Nyegaard Holm, 
lektor ved Vejle Tekniske Gymnasium og 
Bjarne Ove Hansen, lektor ved Allikelund 
Gymnasium.

 3 TID OG STED Onsdag den 6. april 2022, 
kl. 13.0016.00, virtuelt.

 4 PRIS 150 kr. for medlemmer af Dansklærer
foreningen, 300 kr. for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest fredag den 29. april 
2022 på Dansklærerforeningens hjemme
side, www.dansklf.dk/kurserog aktiviteter/
ungdomsuddannelse

FORMÅL
Formålet med kurset er at skabe klarhed 
over eksamensgenrer og vurderingskriterier 
i skriftlig dansk på htx og teknisk eux.

INDHOLD
Dansklærerforeningens Esektion har igen 
fornøjelsen af at byde velkommen til årets 
online voteringskursus for htx og teknisk 
eux. Kurset starter med et oplæg fra lektor 
Stine Slot Grumsen om eksamensgenrerne 
samt en kort gennemgang af vurderings
kriterier, inden de på forhånd udleverede 
opgaveeksempler voteres. Til sidst følger en 
opsamling.

ARBEJDSFORM
Arbejdsformen veksler mellem onlineoplæg 
og onlinevotering i grupper.

SKRIFTLIGT VOTERINGSKURSUS FOR HTX OG TEKNISK EUX

BIOLOGI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 44

36  GL EFTERUDDANNELSE 2022



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DANSK

 7 KURSUSUDBYDER Dansklærer
foreningen/E, Sektionen for hhx, htx, eux 
& eud

 1 MÅLGRUPPE Dansklærere på hhx og 
merkantil eux.

 2 UNDERVISER(E) Annette Düring og 
Anne Haugaard Thomsen, undervisere ved 
 Aarhus Handelsgymnasium.

 3 TID OG STED Tirsdag den 5. april 2022, 
kl. 12.30-15.00, virtuelt.

 4 PRIS 150 kr. for medlemmer af Dansklærer
foreningen, 300 kr. for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 22. marts 
2022 på Dansklærerforeningens hjemme-
side, www.dansklf.dk/kurser-og- aktiviteter/
ungdomsuddannelse

FORMÅL
At give indsigt i de faglige mål, eleven skal 
opfylde til eksamen i skriftlig dansk, og 
hvordan man som censor anlægger en hel
hedsvurdering af opgavebesvarelsen.

INDHOLD
Kursus om faglige mål og votering til eksa
men i skriftlig eksamen på hhx og merkantil 
eux. Kurset er tredelt:
•  Information om opgavetyperne i 

eksamenssættene.
•  Oplæg om, hvordan man i undervisningen 

kan skærpe elevernes kendskab og 
mestring af de faglige mål til skriftlig 
eksamen i dansk.

•  Deltagerne drøfter opgavebesvarelser 
i mindre grupper. Forud for kurset 
modtager deltagerne opgavebesvarelser.

ARBEJDSFORM
Dagen veksler mellem faglige oplæg og 
drøftelse i grupper og i plenum.

VOTERING TIL EKSAMEN I SKRIFTLIG DANSK PÅ HHX OG MERKANTIL EUX

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DESIGN, DESIGN OG ARKITEKTUR

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst og  
Designlærerforeningen

 1 MÅLGRUPPE Billedkunst og design
undervisere på stx, hf, htx og hhx.

 2 UNDERVISER(E) Fagkonsulenten, Billed
kunst-og Designlærerforeningen, Vejle 
Kunstmuseum, Tore Hallas m.fl.

 3 TID OG STED Torsdag den 3. marts, 
kl. 10.00, til fredag den 4. marts, kl. 15.00, 
Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 
61, 7100 Vejle. Tilmeldte, der ikke skal 
deltage i FIP bedes ankomme torsdag 
den 3. marts kl. 16.00 ved Munkebjerg 
Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Dele 
af kurset afholdes derudover på Vejle 
 Kunst museum.

 4 PRIS 2.200 kr. for medlemmer af Billed
kunst og Designlærerforeningen.

 5 TILMELDING Senest fredag den 
31. december 2021 på Billedkunst- og 
Designlærerforeningens hjemmeside, 
www.kunstogdesign.net/tilmelding til 
kurser

FORMÅL
Kurset handler, som titlen afslører, om blikke 
på verden. Gennem læreplanernes fokus på 
at arbejde med elevernes globale kompe-
tencer undersøger vi, hvordan (verdens)
blikket på kroppe og virkeligheder har 
ændret sig gennem tiden. Kurset er plan
lægt i sammenhæng med FIP, som dog skal 
tilmeldes separat. Læs mere om kurset på 
www.kunstogdesign.net.

INDHOLD
På dag 1 (FIP) mødes vi på Rosborg Gym
nasium, hvor der bliver et hav af forskellige 
workshops, man kan deltage på. Vi søger 
i den forbindelse workshopholdere, der vil 
dele ud af deres egen praksis. Alle work
shops kredser om årets tema, verdensblik 
(og det globale). Bemærk, at tilmelding til 
FIPkurset skal ske separat på www.gl.org/
GLE. Om aftenen vender vi snuden mod 
det lækre Munkebjerg Hotel, hvor vi skal 
networke over god mad efterfulgt af prak
sisworkshop ved Anura Art at Heart og over
natning i dejlige værelser. Dag 2 (generalfor
samlingskurset) starter med morgenmad og 
ordinær generalforsamling i BDf på hotellet, 

hvorefter vi tager på Vejle Kunstmuseum. 
Dagen på Vejle Kunstmuseum indeholder 
bl.a. omvisninger i udstillingerne ’KROP’ og 
’Konstrueret virkelighed’, og vi undersøger, 
hvordan (verdens)blikket på kroppe og 
virkeligheder har ændret sig gennem tiden. 
Derudover skal vi arbejde sammen med 
Tore Hallas, der med udgangspunkt i sit 
videoværk ’And going after strange flesh’ vil 
holde artist talk og komme med oplæg til, 
hvordan man kan arbejde med portrættet. 
Og så skal vi have frokost, kaffe og kage 
undervejs.

ARBEJDSFORM
Varierede arbejdsformer.

FIP OG GENERALFORSAMLINGSKURSUS: VERDENSBLIK
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelskundervisere på 
ungdoms uddannelserne.

 2 UNDERVISER(E) Martin Houlind, lektor i 
engelsk og mediefag ved Slagelse Gymna
sium og forfatter til ’GAMEPLAY: Analyse af 
videospil i mediefag’ (Frydenlund, 2019).

 3 TID OG STED Onsdag den 6. april 2022, 
kl. 9.0015.00, Borupgaard Gymnasium, 
Lautruphøj 9, 2750 Ballerup.

 4 PRIS 1.500 kr. for medlemmer af 
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og 
HF, 1.950 kr. for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme 
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Workshoppen handler om, hvordan man 
analyserer videospil og inddrager dem i 
sin engelskundervisning. Vi åbner sammen 
værktøjskassen med begreber og prøver 
dem af i praksis på en håndfuld spil, der 
spænder vidt i genre og kan anvendes til 
forskellige engelskfaglige forløb. Kurset 
inddrager også idéer til skriftligt arbejde 
og inddragelse af videospil i store skrift
lige opgaver. Handouts, arbejdsspørgsmål 
og videospil udleveres i forbindelse med 
kurset og kan bruges direkte i lærerens 
egen undervisning efterfølgende. Formålet 
med kurset er at klæde engelsk lærerne på 
til at analysere videospil i undervisningen. 
Kurset er derfor bygget op over en grundig 
indføring i spilmediets fortællemetode 
og virkemidler, samtidig med at vi skal 
prøve spillene af i praksis og kaste os ud 
i ana lysen sammen. Vi dykker også ned i, 
hvordan spillene inddrages helt lavpraktisk 
i undervisningen og i elevernes skriftlige 
arbejde.

INDHOLD
Videospillet er det 21. århundredes medie. 
Det tilbyder spilleren total fordybelse i 
spilverdenen og i menneskelige problem
stillinger og tematikker, og fordi videospillet 
i løbet af de sidste 25 år har forgrenet sig 
til en myriade af genrer henvendt til lige så 
mange målgrupper, er der bogstaveligt talt 
noget for enhver smag. På kurset tillader 
vi os derfor at fokusere alene på de spil, 
som vi kan få noget ud af i engelskfaglig 
kontekst: Det vil sige spil, som er engelsk
sprogede og fortæller en historie, vi kan lave 
engelskfaglig analyse af (fx personkarakte
ristik og fortælleforhold, miljø, symbolsprog 
og tematik). 

ARBEJDSFORM
Kurset byder på en hands onintroduktion 
til videospil og analyse heraf. Der veksles 
mellem oplæg, afprøvning af videospil med 
arbejdsspørgsmål og fælles analyse. På 
den måde får du prøvet forskellige spil af 
sammen med analysemetoden.

COMPUTERSPIL I ENGELSKUNDERVISNINGEN

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelsklærere på stx og hf.

 2 UNDERVISER(E) Louise Christiansen, lektor 
i historie, dansk og dramatik ved Silkeborg 
Gymnasium og Ninette Müggler  Mortensen, 
lektor i dramatik og idræt ved Herning 
Gymnasium.

 3 TID OG STED Kurset udbydes to gange i 
foråret 2022. Torsdag den 3. marts 2022, 
kl. 13.0016.00, Risskov Gymnasium, Trane
kærvej 70, 8240 Risskov, og torsdag den 
10. marts 2022, kl. 13.0016.00, Borupgaard 
Gymnasium, Lautruphøj 9, 2750 Ballerup.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer af Engelsk
lærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
1.250 kr. for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme 
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Kursets didaktiske formål hviler på at bringe 
elevens egen fortolkning frem i lyset gen
nem simple, praktiske øvelser, der udvider 
elevens tekstoplevelse, hvilket kvalificerer 
den efterfølgende fortolkningssamtale.

INDHOLD
Ofte er elever bange for at sige noget forkert, 
men gennem en praktisk tilgang til teksten 
bringes alle i spil, da man arbejder analytisk 
fra første øvelse. Gennem elevens valg af 
udtryksform dannes et billede af teksten, 
der kan opkvalificere klassedialogen og 
forståelsen af teksten. Tekster af bl.a. William 
Shakespeare, Sarah Kane, Raymond Carver, 
T.S. Eliot og Robert Frost vil indgå i kurset.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

LITTERATUREN I KROPPEN – FRA ORD TIL FORTOLKNING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelskundervisere på 
stx og  hf.

 2 UNDERVISER(E) LiseLotte Hjulmand, 
 tidligere lektor på CBS og KU og  forfatter til 
en række lærebøger om engelsk  grammatik.

 3 TID OG STED Kurset afholdes tre gange: 
Mandag den 19. september 2022, kl. 9.00-
15.00, Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 
8240 Risskov, onsdag den 21. september 
2022. kl. 9.00-15.00, Midtfyns Gymnasium, 
Holmehøjvej 4, 5750 Ringe og torsdag 
den 22. september 2022, kl. 9.00-15.00, 
Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 
1704 København V.

 4 PRIS 1.600 kroner for medlemmer af 
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og 
HF, 2.000 kroner for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme -
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Kurset tager udgangspunkt i læreplaner
nes krav om at inddrage det funktionelle 
sprogsyn i undervisningen.

INDHOLD
Læreplanerne og de tilhørende vejlednin
ger for engelskundervisningen i gymnasiet 
og på hf blev justeret i hhv. 2017 og 2019. 
Den væsentligste justering for grammatik
undervisningen er introduktionen af det 
funktionelle sprogsyn. Det betyder, at 
konteksten tillægges stor betydning, og det 
anbefales derfor, at arbejdet med gramma
tik integreres i tekstlæsningen. Sideløbende 
med justeringen blev der udviklet et nyt 
format for de skriftlige eksamensopgaver, 
bl.a. for at sikre overensstemmelse mellem 
opgaverne og de nye læreplaner. Kursets 
underviser har tidligere ved årskursus for 
engelsklærerne i november 2019 præsente
ret forslag til, hvordan man – med disse nye 
rammer – kan gribe grammatikundervisnin
gen an. Disse forslag vil blive udbygget på 
dette heldagskursus, og konteksten herfor 
vil være tekster fra gamle eksamens opgaver 

og tekster, som nogle gymnasielærere 
allerede bruger i undervisningen.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

GRAMMATIKUNDERVISNINGEN ’REVISITED’

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Kurset er for engelsklærere, 
der er interesserede i at lære mere om 
nyere trends inden for engelsksproget 
litteratur.

 2 UNDERVISER(E) Ann-Sophie McLeod, 
lektor i engelsk og dansk, Anette Damm 
Scheuer, lektor i engelsk og samfundsfag, 
og Bolette Vibe Lentz, lektor i engelsk og 
fransk, alle tre ved Virum Gymnasium.

 3 TID OG STED Onsdag den 6. april 2022, 
kl. 12.00-15.00, Virum Gymnasium, 
 Fuglsangvej 66, 2830 Virum.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer af Engelsk-
lærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
1.250 kr. for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme -
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
‘New Sincerity’ er navnet på en nyrealistisk, 
postironisk bølge af engelsksproget littera
tur skrevet i de første årtier efter årtusinde
skiftet, der har sit udgangspunkt i et skarpt 
opgør med postmodernismens distance og 
overflade. Denne litterære tendens er en del 
af en større kulturel og politisk bevægelse, 
der gør op med en ironisk grundindstilling 
til tilværelsen for i stedet at behandle men
neskelige kriser og kampe med inderlighed 
og sensitivitet. Bevægelser som Black Lives 
Matter, #NeverAgain og #MeToo kan såle
des betragtes som den kulturelle version af 
new sincerity. De litterære tekster trækker 
således tråde til samfundsfaglige problema
tikker, som bruges til at belyse teksternes 
relevans i samtiden.

ARBEJDSFORM
Oplæg.

NEW SINCERITY – TENDENSER I NYERE LITTERATUR
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelskundervisere på 
ungdoms uddannelserne.

 2 UNDERVISER(E) Forfatter Leslie Crislip 
Nielsen og Trine Bierregaard, lektor i dansk, 
engelsk og tysk ved Viborg Gymnasium.

 3 TID OG STED Kurset afholdes to gange: 
Mandag den 7. februar 2022, kl. 13.0016.00,  
Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 
8800 Viborg og fredag den 11. februar 
2022, kl. 13.0016.00, Køge Gymnasium, 
Gymnasie vej 4, 4600 Køge.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer af Engelsk
lærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
1.250 kr. for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme 
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Kurset giver en kort teoretisk introduktion 
til, hvorfor og ikke mindst hvordan kreativ 
skrivning kan være med til at bane vejen for 
en bedre sprog og genrebevidsthed hos 
eleverne, samtidig med at de får styrket 
deres lyst til at skrive og udtrykke sig på 
engelsk.

INDHOLD
Hvordan kan vi arbejde med at udvikle ele
vernes skrivefærdigheder og samtidig øge 
deres lyst til at skrive på engelsk? På kurset 
vil du stifte bekendtskab med forskellige 
kreative skriveøvelser, som du kan bruge 
direkte i din undervisning efter kurset. Vi vil 
afprøve øvelserne sammen og diskutere i 
grupper, hvornår og hvordan de forskellige 
øvelser kan bruges i undervisningen. Du vil 
også blive præsenteret for ideer til tema
dage med fokus på kreativ skrivning med 
dine klasser.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

CREATIVE WRITING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelsklærere på hf.

 2 UNDERVISER(E) Anne HviidPilgaard, 
lektor i engelsk og mediefag ved HF&VUC 
Nord, Aalborg.

 3 TID OG STED Mandag den 21. marts 2022, 
kl. 13.0016.00, Køge Gymnasium, 
 Gymnasievej 4, 4600 Køge.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer af Engelsk
lærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
1.250 kr. for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme 
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Kursets fokus er undervisning i og brug af 
kortfilm som eksamenstekst i engelsk på hf.

INDHOLD
Den nye bekendtgørelse i engelsk åbner 
op for, at undervisere i større grad også 
skal undervise i analyse af levende billeder 
skriftligt såvel som mundtligt. Denne work
shop tager udgangspunkt i, hvordan man 
selv kan genkende de forskellige filmiske 
virkemidler og formidle disse til eleverne. 
Der vil derfor blive introduceret til de vigtig
ste fagbegreber ift. kortfilmsanalysen, og vi 
vil se eksempler på analyser, diskutere hvor
dan man kan indarbejde disse mediefaglige 
begreber i undervisningen og endelig selv 
prøve kræfter med at lave en analyse af en 
kortfilm. Der vil også være konkret materiale, 
deltagerne kan tage med hjem, inkl. links 
til hjemmesider og titler på bøger, der kan 
hjælpe dig videre.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

KORTFILM PÅ HF
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på stx og hf.

 2 UNDERVISER(E) Jakob Bækgaard, 
lektor i dansk og engelsk ved Midtfyns 
 Gymnasium.

 3 TID OG STED Torsdag den 3. marts 2022, 
kl. 12.0015.00, Tønder Gymnasium, 
 Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer af Engelsk
lærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
1.250 kr. for ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme 
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Faglig inspiration og efteruddannelse.

INDHOLD
Kurset tager udgangspunkt i læreplanens 
krav om at behandle engelsk som lingua 
franca (ELF) i undervisningen. Formålet med 
kurset er at vise, at ELF ikke bare handler 
om kommunikation i en global kontekst, 
men griber dybere ind i engelskfagets iden
titet og berører klasseproblematik, (national) 
identitet og sprogsyn. Dette er alle aspekter, 
der kommer i spil i kurset. Her præsenteres 
et konkret forløb, der både inkluderer teori 
om ELF, analyse af autentiske teksteksem
pler og varierede opgaver. Endelig giver 
kurset et bud på, hvordan skønlitteratur 
også kan indgå i et forløb om ELF. Der vil 
endvidere være bud på eksamenstekster.

ARBEJDSFORM
Oplæg.

ENGELSK SOM LINGUA FRANCA

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere i engelsk.

 2 UNDERVISER(E) Forskellige oplægs
holdere, inkl. fagkonsulent Anna Holm 
Grønlund.

 3 TID OG STED Mandag den 21. november, 
kl. 10.00, til tirsdag den 22.  november 2022, 
kl. 16.00, Sinatur Hotel Storebælt, 
 Østerøvej 121, 5000 Nyborg.

 4 PRIS 4.000 kr. for medlemmer af 
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og 
HF, 4.500 kr. for ikkemedlemmer. Prisen er 
inkl. overnatning og forplejning.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens hjemme 
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommendekurser

FORMÅL
Faglig efteruddannelse.

INDHOLD
Kurset vil bestå af en række oplæg med 
fokus på de forskellige engelsksprogede 
områder. Ydermere vil fagkonsulenten 
komme og informere. Mandag aften 
afholder foreningen generalforsamling. 
Yderligere information kommer løbende 
på foreningens Facebook og hjemmeside, 
www.engelskforeningen.dk

ARBEJDSFORM
Kurset består fortrinsvis af foredrag og 
oplæg.

ÅRSKURSUS 2022

GL EFTERUDDANNELSE 2022  41



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

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

 1 MÅLGRUPPE Sproglærere i gymnasiet

 2 UNDERVISER(E) Christoph Schepers, 
uddannet sproglærer og coach. Schepers 
har arbejdet med fremmedsprogsdidaktik 
siden 1995. Han leder også uddannelsen til 
sprogcoach i Danmark.

 3 TID OG STED Onsdag den 9. marts, 
kl. 9.00-16.00, Studieskolen, Borgergade 12, 
København K.

 4 PRIS 2.790 kr. pr. person. Kurset kan  
også rekvireres skolebaseret, kontakt  
level@studieskolen.dk for tilbud.

 5 TILMELDING www.studie skolen.dk/da/
level/kommende-kurser

FORMÅL
Mange gymnasielærere oplever, at eleverne 
ikke kan se meningen med at lære sprog.
På dette kursus lærer du, hvordan du kan 
give 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. Du vil blive 
overrasket over, hvor meget du kan forandre 
i undervisningen, og hvor meget dine elever 
i virkeligheden kan selv.

INDHOLD
Kurset forener viden inden for motivations-
forskning og læringsforskning, så du bliver 
opdateret på din egen viden om, hvad der 
motiverer et menneske, når man lærer.
På kurset tager vi de væsentligste elemen-
ter fra sprogcoaching i koncentreret form.
Vi arbejder med ressourcer og potentiale: 
Hvordan kan du støtte eleverne gennem 
samtaleøvelser, hvordan kan du hjælpe 
dem med at finde ressourcer, som 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 finde ressourcer, og de skal arbejde 
selvstændigt med dem. På kurset får du en 
masse 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

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer-
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på hf.

 2 UNDERVISER(E) Forskellige oplægs-
holdere, inkl. fagkonsulent Anna Holm 
Grønlund, Bjørn Christensen fra opgave-
kommissionen, samt Ulla Tilma og Allan 
Hulebæk fra fagdidaktik.

 3 TID OG STED Onsdag den 20. april 2022, 
kl. 10.00-16.00, Kolding Gymnasium, 
 Skovvangen 10, 6000 Kolding.

 4 PRIS 1.600 kr. for medlemmer af Engelsk-
lærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
2.000 kr. for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus-
dato på Engelsklærerforeningens hjemme -
side, www.engelskforeningen.dk/kurser/
kommende-kurser

FORMÅL
At inspirere og at efteruddanne engelsk-
lærere på hf.

INDHOLD
Programmet er under udarbejdelse, men 
det vil bestå af en række oplæg  specifikt 
rettet mod hf. To oplæg er planlagt: 
• Bedømmelse af opgaverne til skriftlig 

eksamen v. Bjørn Christensen.
• Sprogtilegnelse og didaktisering v. Ulla 

Tilma og Allan Hulebæk fra fagdidaktik.

Yderligere information kommer løbende på 
foreningens Facebookside og hjemmeside, 
www.engelskforeningen.dk

ARBEJDSFORM
Oplæg og diskussion.

HF-DAG 2022

42  GL EFTERUDDANNELSE 2022



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for Gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Faggrupper af engelsklærere 
på stx og hf.

 2 UNDERVISER(E) Afhænger af det enkelte 
kursus. Se nærmere på foreningens 
hjemmeside, www.engelskforeningen.dk/
kurser/skolebaseredekurserengelsk

 3 TID OG STED Kurserne varer 3 timer og 
afholdes lokalt på den interesserede skole.

 4 PRIS En oplægsholder 7.500 kr. To oplægs
holdere 10.000 kr. Max. 30 deltagere.

 5 TILMELDING Yderligere information på 
www.engelskforeningen.dk. Henvendelse 
kan desuden ske til Diana Kjær på  
kgdt@kggym.dk

FORMÅL
Kurserne er halvdagskurser og har alle til 
formål både at inspirere og at efteruddanne 
engelsklærere på stx og hf.

REFORM-OPDATERENDE EMNER
• Kortfilmsanalyse på engelsk  

v. Anne HviidPilgaard.
• Lingua Franca v. Jakob Bækgaard.
• Nye genrer i engelskfaget  

v. Morten Mølgård Pedersen.
• Stilistisk analyse v. Jimmi Østergaard 

Nielsen.
• Værklæsning og variation v. Eva Pors og 

Bodil Hohwü Nielsen.

TEMATISKE KURSER
• Creative Writing in English Classes  

v. forfatter Leslie Crislip Nielsen og  
lektor Trine Bierregaard.

• Fantastic Tales and How to Teach Them  
v. Brian D. EgedePedersen.

• Cli-fi and Sustainability v. Bodil Hohwü 
Nielsen og Annette Damm Scheuer.

ARBEJDSFORM
Oplæg og hands onøvelser.

SKOLEBASEREDE KURSER TIL ENGELSK

FRANSK

SJOV MED SPROG PÅ TYSK, FRANSK  
ELLER SPANSK, SKOLEBASERET

 Se kurset under Tysk side 46

FRANSK

SÅDAN FÅR DINE ELEVER  
LYST TIL AT LÆRE SPROG

 Se kurset under Engelsk side 42

GL EFTERUDDANNELSE 2022  43



GEOGRAFI, NATURGEOGRAFI, GEOVIDENSKAB

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 44

KEMI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik side 44

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  Borupgaard 
Gymnasium og vinder af Politikens Under-
visningspris’ særpris, Novo Nordisk Fondens 
Gymnasielærerpris og H.C. Ørsted Medaljen.

 3 TID OG STED Kursus 22104: Torsdag 
den 3. februar 2022, 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 Senest søndag den 2. januar 
2022 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 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 ideer til, hvordan 
du kan løfte kvaliteten af elevernes skriftlige 
arbejde i naturvidenskab. Redskaberne er 
nemme at implementere i den almindelige 
undervisning og kan bruges som små kryd-
derier i undervisningen à kun få minutters 
varighed. Ved at bruge oplevelser som ind-
gang til læring kan det åbne for nysgerrig-
hed, 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 redox reaktioner 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. Derudover 
arbejdes der med hvordan forsøgsvejled-
ning, 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?
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MATEMATIK

 7 KURSUSUDBYDER Matematiklærer
foreningen 

 1 MÅLGRUPPE Matematiklærere på stx og hf.

 2 UNDERVISER(E) Tinne Hoff Kjeldsen, profes
sor ved Institut for Matematiske Fag, Køben
havns Universitet, Kim Bertelsen, fagkonsu
lent i matematik (stx og hf) og medlemmer 
af styrelsen for Matematik lærerforeningen.

 3 TID OG STED Kurset afholdes fire gange. 
Torsdag den 27. januar 2022, kl. 9.00-15.00, 
Viborg Katedralskole, Gammel Skivevej 2, 
8800 Viborg. Fredag den 28. januar 2022, 
kl. 9.00-15.00, Aalborg City Gymnasium, 
På Sporet 4, 9000 Aalborg. Mandag den 
31. januar 2022, kl. 9.00-15.00, Kolding 
Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding. 
Tirsdag den 1. februar 2022, kl. 9.00-15.00, 
Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, 
1350 København K.

 4 PRIS 900 kr. Hver tredje deltager fra 
samme skole deltager gratis.

 5 TILMELDING Senest to uger før kursets 
afholdelse via LMFK’s hjemmeside  
www.lmfk.dk

FORMÅL
Regionalkursus i matematik.

INDHOLD
Inspiration og erfaringsudveksling vedr. 
matematisk ræsonnement i undervisningen 
og i de individuelle eksamensspørgsmål, 
både på A-, B- og C-niveau, med oplæg fra 
forfatterne af rapporterne fra Matematik
lærerforeningen, og et historisk oplæg af 
Tinne Hoff Kjeldsen. Der vil også være nyt 
fra fagkonsulenten og fra Matematiklærer
foreningen.

ARBEJDSFORM
Faglige oplæg, diskussioner og arbejde i 
mindre grupper/workshops.

REGIONALKURSUS I MATEMATIK

TYSK

SÅDAN FÅR DINE ELEVER  
LYST TIL AT LÆRE SPROG

 Se kurset under Engelsk side 42

SPANSK

SJOV MED SPROG PÅ TYSK, FRANSK  
ELLER SPANSK, SKOLEBASERET

 Se kurset under Tysk side 46

SPANSK

SÅDAN FÅR DINE ELEVER  
LYST TIL AT LÆRE SPROG

 Se kurset under Engelsk side 42
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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. Begge har 
stor erfaring med selvskade og spise
forstyrrelser og arbejder kognitivt med 
disse og tilknyttede problemstillinger. 

 3 TID OG STED Mandag den 7. marts, kl. 9.30, 
til tirsdag den 8. marts 2022, kl. 15.30, 
Konferencecenter HUSET, Hindsgavl Allé 2, 
5500 Middelfart.

 4 PRIS 4.415 kr. ekskl. moms og overnatning 
og inkl. forplejning for GLmedlemmer, fra 
5.195 kr. ekskl. moms og overnatning og 
inkl. forplejning for ikkemedlemmer.  
For overnatning se mere på   
www.generatorpp.dk

 5 TILMELDING På www.generatorpp.dk.  
Der er åbent for tilmeldinger helt frem til 
kursus dagen, medmindre der er udsolgt. 
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 omsorgstræt
hed.

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 færdigheds træning, 
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 vekselvirkning 
mellem oplæg, øvelser i mindre grupper, 
case-arbejde og fælles refleksion. Under
viser på dagen er psykolog og behandler 
på Askovhus Signe Rasholm, som tager 
udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi. 
 
Det er også muligt at tilmelde sig en af 
kursusdagene separat.

DIREKTE OG INDIREKTE SELVSKADE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

TYSK

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

 1 MÅLGRUPPE Tysk, fransk eller spansk
lærere i gymnasiet med begynder eller 
fortsættersprog.

 2 UNDERVISER(E) Sabine Kramer er opvok
set i Tyskland. Estelle Le Bonnec er fransk
mand og Teresa Alcacio er fra Mexico. De 
er alle tre sproguddannede og erfarne 
voksenundervisere på Studieskolen.

 3 TID OG STED Skolebaseret kursus kan 
afholdes på egen skole eller i le:v:el’s 
lokaler, Borgergade 12,  1300 København K. 
Se enkelte kursusdatoer for foråret 2022 på 
www.studieskolen.dk/da/level

 4 PRIS Skolebaseret kursus aftales efter 
gruppens størrelse og kursusvarighed.

 5 TILMELDING www.studieskolen.dk/da/
level/kommendekurser.  
Ring på tlf. 3318 7939 eller skriv til  
level@studieskolen.dk for et tilbud.

FORMÅL
At få nye metoder til hvordan du kan bruge 
dit sprog mere i din undervisning og få 
eleverne til at tale mere tysk, fransk eller 
spansk.

INDHOLD
Få talt tysk, fransk eller spansk en hel dag 
sammen med din faggruppe. Afprøv nye 
aktiviteter, der motiverer til mere samtale i 
undervisningen, og få strategier til, hvordan 
du fastholder at tale på tysk, fransk eller 
spansk, når du underviser. 

Du lærer:
• hvordan du kan bruge mere tysk, fransk 

eller spansk i din undervisning
• hvordan du kan hjælpe eleverne, så de 

taler sproget mere i klassen
• hvordan du kan forklare grammatik på 

tysk, fransk eller spansk – så det også er 
sjovt for eleverne

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 al materi
ale er også på tysk, fransk eller spansk. Så 
kan du bruge det i din undervisning allerede 
dagen efter kurset. 

ARBEJDSFORM
Vi arbejder praksisnært og veksler  mellem 
teoretisk og metodisk introduktion, gruppe
arbejde og afprøvning af de konkrete værk
tøjer som kommunikative øvelser, du kan 
integrere direkte i din undervisning.

SJOV MED SPROG PÅ TYSK, FRANSK ELLER SPANSK, SKOLEBASERET         
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KURSUS
OVERSIGT

Almene kurser                                                          8

Almene og didaktiske kurser                                       9

Relationer, motivation, trivsel og læring i fællesskab           9

Rubrics – Tydelige faglige forventninger til de  
skriftlige opgaver                                                        9

Visuel formidling – et værktøj til bedre læring                 10

Tegning som redskab i undervisning – online kursus         10

Dialogisk mundtlighed  
– værktøjer til at styrke en åben klassedialog                   11

Engager dine elever – bliv sprogcoach                           11

Gruppeprocesser, relationsarbejde og konflikthåndtering    12

Den gode elevsamtale – om trivsel, motivation og læring   12

Den motiverende samtale                                            13

Eksamensangst                                                         13

MyWay – på sporet af unges mistrivsel                           14

Kognitiv vejledning – støt sårbare unge                          14

Styrk unges selvværd                                                 15

Ungecoaching – grundkursus                                      15

Støt unge med angst                                                 16

Medlemstilbud                                                       17

Brug stemmen bedre                                                  17

Har du styr på dine kompetencer?                                 17

Coaching, et individuelt tilbud til fastansatte                    18

Karrieresparring                                                        18

Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning      19

Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning      19

Skab værdi i små og mellemstore virksomheder  
– bliv jobskaber                                                        20

Seminar for nye lærere                                                                      20

Arbejdsliv, organisation og ledelse                              21

Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus              21

Kognitiv vejleder-uddannnelse                                      21

Seminar for tillidsrepræsentanter og -suppleanter 2022     22

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

– brancherettet for gymnasieskoler                               22

SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne 23

Master i Gymnasiepædagogik (MIG)                              23

Master Modul i Didaktisk Udviklingsledelse                    24

Masteruddannelsen i Læreprocesser                            24

Master i innovation og kreativt læringsdesign (KREA)        25

Master i Procesledelse og  
Organisatorisk Forandring (PROF)                                 25

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL)                             26

Skolebaserede kurser                                               28

Bæredygtighed og verdensmål i undervisning  
og vejledning                                                           29

Elevaktiverende it-værktøjer i den fysiske undervisning     29

Relationer, motivation, trivsel og læring i fællesskab         30

Gode arbejdsformer til travle dage                               30

Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab?           31

Brug stemmen bedre                                                  31

Kollegial supervision                                                  31

Formel debat i undervisningen                                     32

Kreative arbejdsformer til faglig læring i det fysiske rum    32

Skole baserede kurser fra IKV, Syddansk Universitet         33

Kurser i fagene                                                       34

Biologi                                                                   35

Aldringens biologi                                                     35

Et hav af plastik – plastikforurening af verdenshavene       35

Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab?          36

Dansk                                                                   36

Skriftligt voteringskursus for htx og teknisk eux               36

Votering til eksamen i skriftlig dansk på  
hhx og merkantil eux                                                 37

Design, Design og arkitektur                                      37

FIP og generalforsamlingskursus: Verdensblik                 37

Engelsk                                                                  38

Litteraturen i kroppen – fra ord til fortolkning                   38

Computerspil i engelskundervisningen                          38

Grammatikundervisningen ’revisited’                             39

New Sincerity – tendenser i nyere litteratur                     39

Kortfilm på hf                                                           40

Creative writing                                                        40

Engelsk som lingua franca                                           41
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KURSUS
OVERSIGT

Årskursus 2022                                                          41

HF-dag 2022                                                            42

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog                      42

Skolebaserede kurser til engelsk                                  43

Fransk                                                                    43

Sjov med sprog på tysk, fransk eller spansk, skolebaseret 43

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog                      43

Fysik                                                                      44

Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab?          44

Geografi, naturgeografi, geovidenskab                         44

Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab?          44

Kemi                                                                      44

Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab?          44

Matematik                                                              45

Regionalkursus i matematik                                         45

Spansk                                                                   45

Sjov med sprog på tysk, fransk eller spansk, skolebaseret 45

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog                      45

Tysk                                                                      45

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog                      45

Sjov med sprog på tysk, fransk eller spansk, skolebaseret 46

Vejledning                                                             46

Direkte og indirekte selvskade                                     46

GL-E-kurser med fast dato og kursussted, praktisk info    50
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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 mm. Afmeldingsbetalingen 

dækker GL-Es 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 bag-
side.

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
Therese Holter, ansvarlig for GL-E – th@gl.org

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


