
EF
TER
UD   
DAN
NEL
SE

FOR 
GYMNASIALE 
LÆRERE 
OG 
LEDERE

KURSER FRA  GL-E,  
IKV – SYDDANSK UNIVERSITET,  
DE FAGLIGE FORENINGER  
OG SAMARBEJDSPARTNERE

KURSER FOR
EFTERÅR 2022  
OG TIDLIGT
FORÅR  2023





IND
HO
LD

KONTAKT TIL GL-E  GL-E@GL.ORG 

Kursuskalender.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

ALMENE KURSER                                         8
Almene og didaktiske kurser . . . . . . . . . . . . . . 9
Arbejdsliv, organisation og ledelse . . . . . . . . . 19
Medlemstilbud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

SKOLEBASEREDE KURSER                            27

KURSER I FAGENE                                        36
Billedkunst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Biologi og bioteknologi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Dansk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Dansk som andetsprog.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Design, Design og arkitektur . . . . . . . . . . . . . 42
Engelsk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Filosofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fransk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Fremmedsprog.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Geografi, naturgeografi og geovidenskab . . . . . 53
Historie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kemi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Pædagogikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Samfundsfag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Teknikfag og teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vejledning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Kursusoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Praktisk info .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66



KURSUSKALENDER
UDBUDTE KURSER MED FAST DATO

Dato Kategori Titel Side

2022

15.-16. aug.  Vejledning Kognitiv vejledning – støt sårbare unge 60
22. aug.  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 1) 25
24. aug.  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 2) 25
24.-25. aug.  Vejledning Ungecoaching – grundkursus 59
25. aug.  Billedkunst  +  Design, Design og arkitektur Kørners Kunstkonkurrence 2022 – kursus og fernisering 37
26. aug.  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 3) 25
29. aug.  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 4) 25
29. aug.  Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Svendborg) 24
31. aug.  Medlemstilbud Skab værdi i små og mellemstore virksomheder – bliv jobskaber (del 5) 25
31. aug.  Medlemstilbud Har du styr på dine kompetencer? (Viborg) 24
31. aug.-1. sep.  Vejledning Støt unge med angst 60
1. sep.  Engelsk Engelsk som lingua franca gennem eTwinning 43
8. sep.  Engelsk The argumentative essay 49
8.-9. sep.  Vejledning Den gode elevsamtale – om trivsel, motivation og læring 62
9. sep.  Engelsk Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen 50
12. sep.  Almene og didaktiske kurser Håndtering og forebyggelse af krænkende adfærd 17
14. sep.  Medlemstilbud Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning

(for medlemmer i arbejde, dag 1)
25

14. sep.  Engelsk Immigration i USA som tværfagligt emne og i SRP 47
14.-15. sep.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach 51
14.-16. sep.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 1A) 21
14.-16. sep.  Idræt GF22 – generalforsamlingskursus i idræt 2022 55
19. sep.  Engelsk Grammatikundervisningen ’revisited’! (Aarhus) 46
19.-20. sep.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 1) 59
21. sep.  Almene og didaktiske kurser Styrk unges selvværd 17
21. sep.  Engelsk Grammatikundervisningen ’revisited’! (Fyn) 46
22. sep.  Almene og didaktiske kurser Broen til fagsproget i gymnasiet (dag 1) 15
22. sep.  Engelsk Grammatikundervisningen ’revisited’! (København) 46
23. sep.  Almene og didaktiske kurser Spildesign i undervisningen 14
23.-24. sep.  Medlemstilbud Seminar for ikke-fastansatte og vikarer 26
26. sep.  Billedkunst Mini-fagdidaktik for erfarne billedkunstundervisere 39
26. sep.  Engelsk Gør Shakespeare levende (Rønde) 48
27. sep.  Almene og didaktiske kurser Tydeliggør faglige forventninger i gymnasiet – Rubrics i gymnasiet (dag 1) 14
27.-28. sep.  Vejledning Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 1) 62
28. sep.  Medlemstilbud Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  

(for medlemmer i arbejde, dag 2)
25

28.-30. sep.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 1B) 21
29. sep.  Almene og didaktiske kurser Undervisning for bæredygtig udvikling (Middelfart) 9
29. sep.  Historie Historiefaget på Energimuseet – gør din historieundervisning levende 54
3. okt.  Almene og didaktiske kurser Kursus i feedback i undervisningen 13
3. okt.  Engelsk Gør Shakespeare levende (Køge) 48
4. okt.  Arbejdsliv, organisation og ledelse SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne 19
4. okt.  Medlemstilbud Webinar for nye lærere 26
4.-6. okt.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 20
5. okt.  Billedkunst  +  Design, Design og arkitektur Sense the future 42
5.-6. okt.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 2) 59
6. okt.  Almene og didaktiske kurser Relationer, motivation, trivsel og det gode læringsfællesskab 12
6. okt.  Biologi og bioteknologi  + 

 Fysik og astronomi  +
 Geografi, naturgeografi og geovidenskab  +
 Teknikfag og teknologi 

Hvordan løfter vi eleverne fagligt i naturvidenskab? 53

6.-8. okt.  Dansk Årsmøde-kursus 2022, vandringer 40
7. okt.  Filosofi Anvendt filosofi 50
7. okt.  Fremmedsprog Sådan får dine elever lyst til at lære sprog 52
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Dato Kategori Titel Side

7. okt.  Historie  +  Samfundsfag Fremmedkrigere – danskere i krig under andre faner 54
10. okt.  Almene og didaktiske kurser Eksamensangst 18
10.-12. okt.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 2A) 21
12. okt.  Medlemstilbud Brug stemmen bedre 23
12. okt.  Engelsk HF-dag 2022 46
13. okt.  Almene og didaktiske kurser Gode arbejdsformer til travle dage 12
13. okt.  Almene og didaktiske kurser Broen til fagsproget i gymnasiet (dag 2) 15
14. okt.  Almene og didaktiske kurser Elevengagement i faglig bæredygtighedsundervisning 9
26. okt.  Biologi og bioteknologi  +  Kemi Aldringens biologi 40
31. okt.  Almene og didaktiske kurser At være underviser i det mangfoldige klasserum 10
1. nov.  Medlemstilbud Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning  

(for ledige og ikke-fastansatte medlemmer)
24

1. nov.  Almene og didaktiske kurser Elevaktiverende it-værktøjer i den fysiske undervisning 11
1. nov.  Medlemstilbud Webinar for nye lærere 26
2. nov.  Medlemstilbud Stresshåndtering og personlig planlægning i arbejdslivet 23
2.-4. nov.  Tysk Hamburg – årsmøde 57
3. nov.  Almene og didaktiske kurser Tegning som redskab i undervisning – onlinekursus 11
3.-4. nov.  Samfundsfag  +  Vejledning Samba 10 – vejlederkonferencen 58
7. nov.  Dansk som andetsprog  +  Engelsk Innovation i værklæsning 48
8. nov.  Almene og didaktiske kurser Køn, normer og elevtrivsel (København) 10
9. nov.  Almene og didaktiske kurser Undervisning for bæredygtig udvikling (København) 9
9. nov.  Almene og didaktiske kurser Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser  

for elever med svagere forudsætninger
15

9.-10. nov.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 3) 59
9.-11. nov.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 2B) 21
10. nov.  Almene og didaktiske kurser Kreative og samskabende arbejdsformer 13
10.-11. nov.  Pædagogikum  +  Vejledning Årsmøde og generalforsamling 56
10.-11. nov.  Vejledning Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 2) 62
11. nov.  Fremmedsprog Få elever, der kommunikerer aktivt på målsproget 52
15.-19. nov.  Billedkunst  +  Design, Design og arkitektur Venedig Biennale 2022 38
16.-17. nov.  Vejledning Direkte og indirekte selvskade 61
21.-22. nov.  Engelsk Årskursus 2022 – It’s lit! 45
22. nov  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 51
23.-24. nov.  Almene og didaktiske kurser Den motiverende samtale 18
24.-25. nov.  Engelsk Landskursus 2022 49
25. nov.-2. dec.  Idræt La Santa – kursus 2022 55
29.-30. nov.  Vejledning Læse- og Matematikvejlederforeningens årskursus 58
1. dec.  Engelsk Skotland – et splittet land? 47
5.-6. dec.  Vejledning Ungecoachuddannelse – med et kognitivt fokus (modul 3) 62
7. dec.  Fremmedsprog Sådan får dine elever lyst til at lære sprog 52
7.-8. dec.  Vejledning Kognitiv vejleder-uddannnelse (modul 4) 59
8. dec.  Almene og didaktiske kurser Tydeliggør faglige forventninger i gymnasiet – Rubrics i gymnasiet (dag 2) 14

2023
18. jan.  Engelsk Bedømmelse af skriftlige opgaver – hf og stx 44
18.-20. jan.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 3A) 21
25. jan.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 51
26.-27. jan.  Almene og didaktiske kurser Gruppeprocesser, relationsarbejde og konflikthåndtering 16
26.-27. jan.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Arbejdsmiljøseminar 2023 20
1.-3. feb.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (modul 3B) 21
2.-3. feb.  Vejledning Den gode elevsamtale – om trivsel, motivation og læring 62
3. feb.  Billedkunst  +  Design, Design og arkitektur Kunstfotografi i tværfaglig sammenhæng 38
28. feb.-1. mar.  Almene og didaktiske kurser Læringskompasset – et redskab til klasse- og selvledelse 16
2. mar.  Almene og didaktiske kurser Køn, normer og elevtrivsel (Aarhus) 10
2.-3. mar.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach 51
6. mar.  Fremmedsprog Få elever, der kommunikerer aktivt på målsproget 52
7.-9. mar.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 20
17. apr.  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 51
19. apr.  Billedkunst  +  Design, Design og arkitektur Grøn arkitektur 37
23. maj  Fremmedsprog Engager dine elever – bliv sprogcoach (opfølgning) 51
3.-5. okt.  Arbejdsliv, organisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – brancherettet for gymnasieskoler 20
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PRÆ
SEN
 TATION

GL-Efteruddannelse 
har kurser til lærere og 

ledere i alle de gym
nasiale uddannelser. 

Kurserne udbydes i 
samarbejde med  

de faglige foreninger, 
Syddansk universitet 
og andre samarbejds

partnere.
FIND DET SAMLEDE 

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

kompetence udvikling, der ligger 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

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

4

3

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

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de 
gymnasiale uddannelser. Angiv fag ved 
tilmelding.

 2 UNDERVISER(E) Nanna Jordt Jørgensen, 
ph.d. i uddannelse for bæredygtig udvik-
ling, og Tejs Møller, kandidat i friluftsliv. De 
forsker og underviser begge i  pædagogik 
for bæredygtighed på Københavns 
Professions højskole.

 3 TID OG STED Kursus 22118: Torsdag den 
29. september 2022, kl. 10.00-16.00, Sinatur 
Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middel-
fart. Kursus 21116: Onsdag den 9. november 
2022, kl. 10.00-16.00, Gefion Gymnasium, 
Øster Voldgade 10, 1350 København K.

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

 5 TILMELDING Kursus 22118: Senest torsdag 
den 1. september 2022. Kursus 21131: 
Senest onsdag den 12. oktober 2022 på 
www.gl.org/GLE

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

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

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

ARBEJDSFORM
Kurset er bygget op om fælles oplæg og 
øvelser samt diskussioner i mindre grupper 
med udgangspunkt i egne fagområder. Vi 
benytter uderummet som en aktiv del af 
kurset. I Middelfart foregår størstedelen af 
kurset udendørs. I København besøger vi 
uderummet med en række korte aktiviteter 
af halvanden times varighed.

UNDERVISNING FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

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

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på alle 
 gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Professor Ane Qvortrup og 
lektor Torben Spanget Christensen, begge 
ansat ved IKV, Syddansk Universitet.

 3 TID OG STED Kursus 22203: Fredag den 
14. oktober 2022, kl. 10.00-16.00, Hotel 
Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

 4 PRIS 2.950 ekskl. moms og inkl. forplejning.

 5 TILMELDING Senest mandag den 
19.  september 2022 via www.gl.org/GLE

FORMÅL
Hvis bæredygtighedsproblemstillinger 
skal være vedkommende for eleverne og 
understøtte deres faglige udvikling og 
dannelse i gymnasiet, er der brug for en 
solid fagdidaktisk fokusering. Kursets formål 
er at forberede deltagerne til at arbejde 
med bæredygtighed i fagene. Deltagerne 
præsenteres for eksempler på og redskaber 
til inddragelse af elever i fag og tværfaglige 
forløb om bæredygtighed.

INDHOLD
Med afsæt i erfaringer fra det gymnasiale 
projekt ’Verdensmål som fagmål’ præsen-
teres en ramme for, hvordan verdensmål 
kan kobles til konkrete fag gennem en 
systematisk gentænkning orienteret mod 
dannelsesbegreber, videnskabsfaglige 
fokuseringer, elevorienteringer og omver-
densprioriteringer. Der sættes særligt 
fokus på, hvordan elever kan inviteres til at 
engagere sig i problemstillinger vedrørende 
bæredygtighed på måder, hvor undervis-
ningen ikke foreskriver løsninger herpå og 
holdninger hertil.

ARBEJDSFORM
Foruden oplæg og diskussioner vil delta-
gerne få lejlighed til i mindre grupper at 
arbejde med metoden Video Club som 
redskab til inddragelse af eleverne i under-
visningsplanlægningen.

ELEVENGAGEMENT I FAGLIG BÆREDYGTIGHEDSUNDERVISNING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Sex og Samfund i 
 samarbejde med GL-E

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

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

 3 TID OG STED Kursus 22110: Tirsdag den 
8. november 2022, kl. 12.30-16.00,  MBK, 
Pilestræde 61, 1112 København K. Kursus 
23102: Torsdag den 2. marts 2023, kl. 12.30-
16.00, KØN – Gender Museum Denmark, 
Domkirke pladsen 5, 8000 Aarhus C.

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

 5 TILMELDING Kursus 22110: Senest fredag 
den 7. oktober 2022. Kursus 23102: Senest 
onsdag den 1. februar 2023 på www.gl.org/
GLE

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

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

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

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

KØN, NORMER OG ELEVTRIVSEL

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

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

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de 
 gymnasiale uddannelser.

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

 3 TID OG STED Kursus 22204: Mandag den 
31. oktober 2022, kl. 10.00-16.00, Hotel 
Grand, Jernbanegade 18, 5000, Odense C.

 4 PRIS 2.950 kr. 

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
29.  september 2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Klasseværelserne på landets ungdomsud-
dannelser befolkes i dag af en mangfoldig 
elevgruppe. Der er store variationer i interes-
ser, fagligt niveau, socioøkonomisk bag-
grund, etnicitet, læringsstile m.m. Omdrej-
ningspunktet for dette kursus er, hvordan 
skoler kan kvalificere sig som ’mang foldig-
hedens mødeplads’, og hvordan mang foldig-
heden kan udgøre en ressource i undervis-
ningen. På kurset vil vi have fokus på, hvordan 
man didaktisk kan gribe denne mangfoldig-
hed an og skabe positive og inkluderende 
læringsmiljøer ved at forstå, hvad mang-
foldighed er, og hvilke dynamikker der kan 
udspille sig i mangfoldige klasserum. Kurset 
vil have fokus på, hvordan man kan mod-
arbejde fx social  eksklusion, uhensigtsmæs-
sig segregering eller berøringsangst over for 
kontroversielle emner i klasserummet ved 
at arbejde med alternative og konstruktive 
perspektiver på mangfoldighed.

INDHOLD
Kurset introducerer til forståelser af mang-
foldighed, inklusion, segregation og betyd-
ningen af minoritets- og majoritetskulturelle 

positioneringer. Vi fokuserer både på at forstå 
og definere mangfoldighed og beslægtede 
begreber i en uddannelseskontekst, hvilken 
betydning mangfoldighed kan have i en 
didaktisk og social sammenhæng i klasse-
rummet, og hvordan vi kan etablere et trygt 
og inkluderende klasserum og blive bedre 
til at håndtere situationer, hvor normer og 
værdier er til debat. Mang foldig heden udfor-
drer vante normer og værdier og stiller krav 
om udforskning og undersøgende dialoger. 
Heri ligger et stort dannelsespotentiale, men 
også behov for refleksion over lærerens rolle 
som norm bærer, normbryder og normbyg-
ger i skabelsen af et meningsfuldt, anerken-
dende og demokratisk klasserum.

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

AT VÆRE UNDERVISER I DET MANGFOLDIGE KLASSERUM
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Kurset henvender sig primært 
til lærere, som underviser i samfundsfag, 
humanistiske og naturvidenskabelige 
fag, og som ønsker inspiration til at skabe 
variation og elevinddragelse ved hjælp af 
it-didaktik.

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

 3 TID OG STED Kursus 22120: Tirsdag 
den 1. november 2022, kl. 10.00-16.00, 
Scandic The Mayor, Banegårdspladsen 14, 
8000 Aarhus.

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

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 4. oktober 
2022 på www.gl.org/GLE

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 
værktøjer, der giver alle elever mulighed for 
at være aktive deltagere og få medansvar 
i undervisningen. Værktøjerne kan variere 
og redesigne undervisningssekvenser som 
lektie opsamling, læreroplæg, gruppe-
arbejde og opsamling på gruppearbejde, 
brain storming, elevpræsentationer m.m. 
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 værk-
tøjerne i forskellige fag. Du kan bl.a. blive 
præsenteret for it-værktøjer og platforme 
som DeckToys, WhiteboardChat, Tricider, 

Nearpod, Wizer og mange flere. Dagen 
indledes med en kort teoretisk introduktion. 
Her præsenteres bl.a., hvordan it-didaktiske 
værktøjer i samspil med andre digitale til-
gange som flipped classroom, agentbaseret 
modellering, MOOCs og gamification kan 
transformere traditionelle undervisnings-
former og skabe nye og anderledes mulig-
heder i den fysiske undervisning. Under den 
teoretiske introduktion vil der ligeledes blive 
fremlagt konkrete og håndgribelige eksem-
pler fra oplægsholderens egen undervis-
ning. Langt størstedelen af kurset går dog 
med at lære de it-didaktiske værktøjer og 
platforme at kende.

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem præsentation af 
it-værktøjernes opsætning og anvendelse 
og afprøvning, hvor deltagerne undervejs 
afprøver værktøjerne.

ELEVAKTIVERENDE IT-VÆRKTØJER I DEN FYSISKE UNDERVISNING

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.

 2 UNDERVISER(E) Ingrid Lill,  illustrator, 
diplomuddannet designer i visuel 
 kommunikation og erfaren kursusholder.

 3 TID OG STED Kursus 22117: Torsdag den 
3. november 2022, kl. 10.00-15.00. Link til 
onlinekurset bliver sendt til de tilmeldte.

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

 5 TILMELDING Senest onsdag den 
12.  oktober 2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Formålet med dette kursus er, at du lærer at 
bruge tegning til kommunikation og formid-
ling, så du er mere sikker, når du skitserer 
noget på tavlen. Du lærer at formidle din 
viden visuelt, at illustrere noget hurtigt med 
et par streger og at tegne figurer, der bidra-
ger til at skabe relation til eleverne.

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 på
•  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
Onlineformatet fungerer rigtig godt som 
kursusform til tegnekurset. Ingrid Lill deler 
sin skærm, og som deltager kan du se, 
hvad hun tegner. Ingrid Lill giver dig direkte 
feedback på dine tegninger, når de bliver 
vist via webcam.

TEGNING SOM REDSKAB I UNDERVISNING – ONLINEKURSUS
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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) Lektor Rudi Lauridsen, 
Sct. Knuds Gymnasium, Odense, vinder af 
Politikens Undervisningspris 2013.

 3 TID OG STED Kursus 22113: Torsdag 
den 6. oktober 2022, kl. 10-16, Comwell 
Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 
2150 København Ø.

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

 5 TILMELDING Senest søndag den 
4.  september 2022 på www.gl.org/GLE

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

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

over og understøtte det gode lærings-
fællesskab

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

•  understøtter, at eleverne bearbejder 
faglig viden.

Du får redskaber til at udfordre og inspirere 
dine elever til at reflektere over de signaler, 
de sender til deres medmennesker i løbet 
af en skoledag, hvordan der er en sammen-
hæng mellem det, hver elev bidrager med 
fagligt og socialt, og elevens og klassens 
generelle trivsel og faglige udbytte m.m. 
Arbejdsformerne og redskaberne er udviklet, 
afprøvet, evalueret og optimeret igennem en 
lang årrække på baggrund af udfordringer 
og problemfelter, som findes i et lærings-
fællesskab.

ARBEJDSFORM
I får indledningsvis en kort teoretisk intro-
duktion. I afprøver den første arbejdsform. 
I reflekterer og diskuterer erfaringer med 
arbejdsformen. Der er opsamling i plenum, 
og kursusholderen uddyber egne erfaringer. 
Du tilpasser arbejdsformen til din undervis-
ning. Derefter veksler vi mellem præsen-
tation og afprøvning af arbejdsformer og 
redskaber.

RELATIONER, MOTIVATION, TRIVSEL OG DET GODE LÆRINGSFÆLLESSKAB

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

 3 TID OG STED Kursus 22114: Torsdag den 
13. oktober 2022, kl. 10-16, First Hotel Grand, 
Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

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

 5 TILMELDING Senest søndag den 
11.  september 2022 på www.gl.org/GLE

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

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

variation i undervisningen
•  kan overføres direkte til din undervisning 

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

•  sætter eleverne i centrum i lærings-
rummet.

Du får også:
•  synliggjort, hvordan arbejdsformerne kan 

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

før kurset, 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 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

 3 TID OG STED Kursus 22112: Torsdag den 
10. november 2022, kl. 10.00-16.00, Hotel 
Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

 4 PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som 
medlemstilbud for et deltagergebyr på 
450 kr. For medlemmer, der har brugt et 
medlemstilbud i samme skoleår, er prisen 
2.800 kr. For ikke-medlemmer er prisen 
3.400 kr.

 5 TILMELDING Senest søndag den 9.  oktober 
2022 på www.gl.org/GLE

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

INDHOLD
Kreativitet og bearbejdning af faglig viden 
på forskellige måder motiverer tit mange 
elever. Kreative og samskabende arbejds-
former kan også få de mere passive elever 
til at blive mere aktive og ’blomstre’, fordi 
de kan vise nogle færdigheder, som måske 
kun i mindre grad kommer til udtryk i den 
mere almindelige undervisning. Når en elev 
oplever at kunne bidrage positivt og have 
betydning, så fremmer det både fælles-
skabet og den enkelte elevs trivsel og 
faglige læring. På kurset får du inspiration til, 
afprøver og debatterer ti meget forskellige 
arbejdsformer, som:
•  giver eleverne mulighed for at være 

kreative, have øjenkontakt, argumentere 
og idéudvikle

•  indeholder gode muligheder for 
differentiering og styrkelse af lærings-
fællesskabet

•  tager udgangspunkt i, at eleverne er, 
husker, lærer og motiveres på forskellige 
måder

•  udvider din palet af variation i 
undervisningen.

Centralt ved arbejdsformerne er, at de 
giver eleverne mulighed for at skabe faglig 
viden og forståelse på anderledes måder. 
Du får desuden en skabelon, som eleverne 
kan anvende til at samskabe jeres krea-
tive arbejdsformer, hvilket understøtter 
elevernes opfattelse af medindflydelse i 
undervisningen. 

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 OG SAMSKABENDE ARBEJDSFORMER

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 fag på de 
gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Vibeke Christensen 
og ph.d. Søren Nygaard Drejer, også lektor 
ved Svendborg Gymnasium. Begge ansat 
ved IKV, Syddansk Universitet.

 3 TID OG STED Kursus 22202: Mandag den 
3.  oktober 2022, kl. 10.00-16.00, Hotel 
Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

 4 PRIS 2.950 kr. 

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
1.  september 2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Kurset giver en forskningsbaseret og 
praksisrettet introduktion til feedback i 
undervisningen. Formålet med kurset er 
at give deltagerne konkrete redskaber til 
lærer- og peerfeedback med henblik på at 
understøtte og udvikle elevernes faglige 
skrivning, både foreløbige og endelige 
elevtekster.

INDHOLD
Feedback i undervisningen har til formål at 
støtte eleverne i deres læring. På kort sigt 
støtter den eleverne i en igangværende 
læreproces, mens den på lang sigt ideelt 
set har til hensigt at støtte eleverne i at 
igangsætte og styre deres selvstændige 
læring. Feedback er derfor ikke en ekstra 
opgave i undervisningen, men en integreret 
del af undervisningen på lige fod med andre 
læringsaktiviteter. Vi beskæftiger os med, 
hvordan vi kan understøtte skriveproces-
sen og give feedback, der styrker elevens 
faglige stemme, tekst og læring, herunder 
også overvejelser over balancen mellem 
lærerens indsats og elevens udbytte. 
Imidlertid er der forskning, der viser, at 

feedbackgiveren lærer lige så meget eller 
måske mere end feedbackmodtageren. Det 
forhold udnyttes i peer feedback. Vi kigger 
nærmere på, hvordan man kan minimere 
udfordringerne og udnytte gevinsten ved 
peer feedback. Endelig løfter vi blikket og 
forholder os kritisk til feedbackens utilsig-
tede virkninger.

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem oplæg, diskussion, 
konkrete og praksisnære øvelser og erfa-
ringsudveksling.

KURSUS I FEEDBACK I UNDERVISNINGEN
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

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

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på alle 
 gymnasiale uddannelser.

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

 3 TID OG STED Kursus 22201: Dag 1: Tirsdag 
den 27.  september 2022, kl. 13.00-16.00, 
synkron onlineworkshop. Introducerende 
video er tilgængelig fra tirsdag den 
13. september 2022. Dag 2: Torsdag den 
8. december 2022, kl. 13.00-16.00, synkron 
onlinework shop med erfaringsudveksling 
og feedback, diskussion af fortsat udvikling.

 4 PRIS 2.100 kr. 

 5 TILMELDING Senest mandag den 
12.  september 2022 på www.gl.org/GLE

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

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

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

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

TYDELIGGØR FAGLIGE FORVENTNINGER I GYMNASIET  
– RUBRICS I GYMNASIET

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Morten Blaabjerg – 
spildesigner

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere, der ønsker 
at blive bedre til at arbejde med spil og 
spildesign i undervisningen – både dig, 
der er ny i det, og dig, der i forvejen laver 
masser af spil, men ønsker sparring og 
udvikling.

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

 3 TID OG STED Fredag den 23. september 
2022, kl. 9.00-16.00, Den Fynske Spilfabrik, 
Stationsvej 69, 5792 Årslev.

 4 PRIS 2.675 kr. 

 5 TILMELDING Via e-mail til morten-
blaabjerg@gmail.com senest fredag den 
9. september 2022.

FORMÅL
Kurset klæder dig på til at skabe og iterere 
på dine egne spil til dine fag samt til at fun-
gere som vejleder på dine elevers arbejde 
med at lave faglige spil.

INDHOLD
Der gives et oplæg til, hvordan spildesign 
kan invitere til en undervisning præget af 
ekstraordinært elevengagement, samt en 
praktisk øvelse, hvor vi hacker et kendt 
brætspil. Desuden introduceres et grund-
læggende begrebsapparat med afsæt i 
systemisk spildesign, der giver os et fælles 
sprog til at tale om spil og spiludvikling. Du 
klædes på til to roller: Underviseren som 
spildesigner: Her fungerer du som tilrette-
lægger af solide spil for dine elever, som 
skaber højt engagement år efter år. Under-
viseren som coach af spildesignere: Her er 
det dine elever, der skaber spillene ud fra 
dit faglige oplæg og med din kompetente 
sparring undervejs. Medbring selv en-to 
idéer til stofområder, som du kunne tænke 
dig at forvandle til spil i din undervisning. 
Disse skal du bruge til dagens praktiske 
øvelser – og som muligt afsæt til en proto-

type til et spændende spil, som udfolder de 
faglige mål i dit fag og gør dine stofområder 
til en leg. I kurset tages der afsæt i arbejdet 
med analoge spil – rolle- og brætspil. Kurset 
kræver derfor ingen tekniske eller teoretiske 
forudsætninger. Prisen er inkl. kaffe, kage, 
frokost og materialer. Alle deltagere får 
en værktøjskasse med hjem med dagens 
oplæg og øvelser til brug i undervisningen 
samt kursusbevis.

ARBEJDSFORM
Kombination af mundtlige oplæg og hands 
on-øvelser, hvor deltagerne i grupper 
arbejder med at lave spil, der kan bruges i 
undervisningen.

SPILDESIGN I UNDERVISNINGEN
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

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

 2 UNDERVISER(E) Trine Gandil, lektor, 
Københavns Professionshøjskole.

 3 TID OG STED Onsdag den 9.  november 
2022, kl. 9.00-15.00, Københavns 
Professions højskole, Tagensvej 18, 
2200 København N.

 4 PRIS 2.900 kr. ekskl. moms og inkl. 
 forplejning.

 5 TILMELDING Tilmelding senest  onsdag 
den 12. oktober på www.kp.dk/ 
videreuddannelser/skriftlighed-i-de-
gymnasiale- uddannelser-elever-med-
svagere-forudsaetninger

FORMÅL
Har jeres elever særlige skrivevanskelig-
heder, og hvordan imødekommer I det? 
Kurset præsenterer viden om, hvilken 
skrive didaktik der kan løfte de svageste 
elevers skriftlige fremstilling. Kursus giver 
inspiration til varierende tiltag, og I får 
mulighed for at drøfte jeres tilrettelæggelse 
af indsatser. Elevgruppen indbefatter fx 
ordblinde, tosprogede eller elever, der ikke 
har skrevet meget.

INDHOLD
Kurset handler om tiltag, der kan forbedre 
elevernes skriftlige fremstillingsfærdighe-
der, herunder håndtering af skriveprocesser, 
produktion af klare sætninger, opgavestruk-
turering og analyse af opgaveformulering. 
I får anledning til at drøfte, hvordan jeres 
skole kan styrke en skriveindsats for elev-
gruppen med svagere forudsætninger. Og 
endelig diskuterer vi, hvordan kompense-
rende læse- og skriveteknologi kan indgå.

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

SKRIFTLIGHED I DE GYMNASIALE UDDANNELSER  
FOR ELEVER MED SVAGERE FORUDSÆTNINGER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Faglærere på hf/htx/stx eller 
andre ungdomsuddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Helene Thise, lektor, 
Københavns Professionshøjskole.

 3 TID OG STED Torsdag den 22.  september 
2022, kl. 9.00-15.00, og torsdag den 
13. oktober 2022, kl. 9.00-12.00,  Københavns 
Professionshøjskole, Tagensvej 18, 
2200 København N.

 4 PRIS 4.350 kr. plus moms.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
25. august 2022 på www.kp.dk/ 
videreuddannelser/broen-til- fagsproget-
i-gymnasiet

FORMÅL
Fagets sprog er vigtigt, ikke kun fordi det er 
midlet til at udtrykke faglig forståelse, men 
også fordi sproglig aktivitet er essentiel i 
læreprocessen. Men hvordan bliver alle 
elever sprogligt aktive? Og hvordan støtter 
du dem i at udvikle fagsprog? Hvordan 
kan du som underviser styrke læringen 
for alle elever og dermed fastholde dem i 
uddannelsen? På kurset får du redskaber 
til, hvordan du som faglærer kan undervise 
sprogudviklende for at løfte alle elever.

INDHOLD
Alle fag har deres eget fagsprog: fagbe-
greber, særlige systematikker og faglige 
måder at udtrykke det faglige indhold 
på. Mange gymnasieelever har behov for, 
at undervisningen hjælper dem med at 
forstå og anvende dette fagsprog. Eleverne 
skal have muligheder for at deltage, være 
sprogligt aktive, få øje på fagsproget og 
udvikle fagsproget i sammenhæng med den 
faglige forståelse. På kurset præsenteres 
Bromodellen som redskab til planlægning af 
sprogudviklende fagundervisning i fire faser, 
og du får en række konkrete aktiviteter, 

 skabeloner osv. til inspiration og anvendelse 
i egen praksis. Deltagerne afprøver aktivite-
ter i egen praksis mellem kursusdagene.

ARBEJDSFORM
Kurset veksler mellem faglige oplæg, 
diskussioner og øvelser. Der vil være en 
praksisafprøvning mellem de to kursusdage.

BROEN TIL FAGSPROGET I GYMNASIET
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Inter-mezzo 

 1 MÅLGRUPPE Lærere, studievejledere, 
mentorer, sps-vejledere.

 2 UNDERVISER(E) Lotte Juul Lauesen, 
 Inter-mezzo. Underviser, facilitator, konsu-
lent, coach, www.inter-mezzo.dk. Forfatter 
til ’Den gode elevsamtale – en coachende 
tilgang til mødet med unge’, Akademisk 
Forlag 2018.

 3 TID OG STED Torsdag den 26. januar, 
kl. 10.00, til fredag den 27. januar, kl. 16, 
 Stenstruplund Kursuscenter, 
 Jernbanegade 2, 5771  Stenstrup (lige over 
for stationen).

 4 PRIS 4.950 ekskl. moms og inkl. forplejning 
og overnatning.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
8. december 2022 på info@inter-mezzo.dk. 
Max 12 deltagere.

FORMÅL
Kursets formål er, at du lærer den syste-
miske opstilling og metode til at arbejde 
med forviklede relationer, gruppeprocesser 
og konflikter. Kurset kvalificerer dig til at 
facilitere dynamiske processer med klassen 
og med den enkelte elev. Du lærer at bruge 
samtaleredskaber såvel som kroppen og 
rummet til at komme bag symptomerne og 
ind i kernen af elevens hhv. klassens givne 
problematik og derved skabe forandring. 
Metoden er kraftfuld og velegnet til at åbne 
og forsone problematikker, der kan være 
vanskelige at få fat i.

INDHOLD
Vi arbejder med klassen som et levende 
system med egne iboende logikker og 
træner den systemiske opstilling. Vi arbejder 
med forskellige metoder til at facilitere 
inkluderende processer med klassen. Vi 
træner de gode spørgsmål i samtalen og 
arbejder med figurer eller papirlapper, som 
kan synliggøre temaet. Vi arbejder med 
relationsarbejde og selvindsigt – forud-
sætningen for et kvalificeret arbejde med 
samtalen og klassen. Vi arbejder med posi-

tione ring i samtalen med eleven og klassen. 
Vi arbejder med konflikter i et læringslys og 
lærer metoder til at intervenere.

ARBEJDSFORM
Kurset vil være praksisorienteret med 
oplæg, der omsættes i praktiske øvelser. 
Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer og 
cases, og principperne bliver demonstreret. 
Der vil være en høj grad af deltagerinvol-
vering med vekslen mellem individuelt 
arbejde, øvelser to og to og gruppepro-
cesser. Deltagerne får hver en logbog og 
efterfølgende materialet, hvor metodernes 
anvendelighed i daglig praksis beskrives. 
Kurset har været afholdt for studievejledere, 
sps-vejledere, mentorer og som overbyg-
ning på ’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 Uddannelsesledere, under-
visere og vejledere på gymnasier.

 2 UNDERVISER(E) Lotte Juul Lauesen, 
 Inter-mezzo, underviser, proceskonsulent, 
coach og forfatter.

 3 TID OG STED Tirsdag den 28. februar 2023, 
kl. 10.00, til onsdag den 1. marts 2023, 
kl. 16.00, Stenstruplund Kursuscenter, 
Jernebanegade 2, 5771 Stenstrup (lige over 
for stationen).

 4 PRIS 4.950 eksk. moms, inkl. overnatning 
og forplejning to dage.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 19. januar 
2023 til Info@inter-mezzo.dk.  
Max 12 deltagere.

FORMÅL
Som lærer og leder er du dit eget redskab. 
På dette kursus får du med læringskompas-
set en måde at vedligeholde og justere dit 
eget redskab på. Du vil blive præsenteret 
for læringskompasset ift. planlægning af 
læringsforløb, klasserumsledelse, evalue-
ring og selvledelse. Kursets formål:
• at bruge læringskompasset til at skabe 

overblik i din forberedelse
• at bruge læringskompasset til at finde dit 

stærke ståsted, når du leder klassen
• at kende og fastholde din egen 

motivation og vække elevernes
• at styrke din evne til at fastholde den gode 

relation – til den enkelte elev og til klassen.

INDHOLD
Som lærer bruger du dagligt dig selv som 
redskab. Du formidler faglighed, men skal 
samtidig lede processen med klassen. Du 
skal være tydelig, men også skabe kontakt. 
Du skal motivere eleverne, men også nå et 
pensum. Du bliver vurderet hver dag. Det 
kræver robusthed og god selvindsigt, og 
mange lærere bukker under med stress. 
På dette kursus er det derfor dig som lærer 

og leder i klassen, der er i centrum, for god 
ledelse starter indefra. Læringskompasset 
indeholder seks kvaliteter, der må balancere, 
for at læring lykkes. Det handler om balance: 
• mellem dine idealer og de faglige 

forudsætninger
• mellem de ydre krav og de indre behov
• mellem planlægning og tydelighed og 

fleksibilitet og liv
• mellem dit arbejdsliv og dit privatliv
• mellem ydersiden og indersiden.

Med læringskompasset får du et redskab, 
der kan hjælpe din forberedelse, bevidst-
gøre din klasseledelse og styrke dig selv.

ARBEJDSFORM
Kurset er praksisrettet med vekslen mellem 
oplæg og øvelser og den stadige vekslen 
mellem fokus på eleven og klassen og 
fokus på dig selv. Vi vil træne at bruge hver 
kvalitet i kompasset, så det bliver til ens 
eget. Desuden samtaleøvelser og gruppe-
øvelser.

LÆRINGSKOMPASSET – ET REDSKAB TIL KLASSE- OG SELVLEDELSE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

 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 Onsdag den 21. september 
2022, kl. 9.30-16.00, Konferencecenter 
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. for-
plejning for GL-medlemmer, 2.145 kr. ekskl. 
moms og inkl. forplejning for ikke-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 selvværds problematikker 
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 
15-årsalderen har et godt selvværd. Omkring 
halvdelen af pigerne og en fjerdedel af 
drengene bliver således dagligt påvirket af 
en dårlig selvværdsfølelse. 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 Lærere, vejledere, mentorer, 
kontaktlærere, pædagogiske medarbej-
dere og ledere.

 2 UNDERVISER(E) Erhvervspsykolog Ditte 
Darko Ditte rådgiver og underviser bl.a. 
ledere og medarbejdere om krænkende 
adfærd, psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

 3 TID OG STED Mandag den 12. september 
2022, kl. 9.30-16.30, Konferencecenter 
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS 1.795 kr. ekskl. moms og inkl. forplej-
ning for GL-medlemmer, 2.145 kr. ekskl. 
moms og inkl. forplejning for ikke-med-
lemmer.

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

FORMÅL
At klæde ledere og undervisere på til at 
forebygge og håndtere seksuelle krænkel-
ser på uddannelsesinstitutionen gennem 
faglig indsigt i de psykologiske mekanismer 
og fokus på værktøjer til at tage dialogen 
om krænkende adfærd.

INDHOLD
Håndtering og forebyggelse af seksuel 
chikane og krænkelser kræver, at du som 
leder og underviser forstår de psykologiske 
kræfter bag krænkende adfærd og tør tage 
dialogen og gribe ind, hvis nødvendigt. Når 
krænkelser finder sted på en uddannelses-
institution, kan der komme mange følelser i 
spil og måske opstå magtesløshed, hvis ikke 
der eksisterer en strategi for, hvordan kræn-
kelsen håndteres. Hvem skal involveres? 
Hvordan skal man snakke med henholdsvis 
krænkeren og den krænkede? Hvad sker 
der, hvis krænkelsen er digital? Hvem gør 
hvad iblandt ledere og medarbejdere? Og 
er der behov for at bringe problematikken 
op i plenum blandt alle elever/studerende? 
Disse overvejelser kan gøre vejen til en 
god håndtering af en krænkelsesepisode 

kompleks. Og ud over en fælles strategi kan 
det også være, at man som ledelse og med-
arbejdere mangler et fælles sprog at snakke 
om krænkelsen i. Det er vigtigt at kunne 
skabe en tillid elever/ studerende og med-
arbejdere imellem, for at en krænkelses-
episode kan håndteres professionelt. Uanset 
hvem der har fået kendskab til en episode, 
er det vigtigt, at den krænkede føler sig 
tryg ved at fortælle om episoden, og at den 
pågældende medarbejder er klædt på til at 
tage den svære samtale – eller ved, hvem 
den unge kan henvende sig til, når der er 
brug for en støttende samtale.

ARBEJDSFORM
På kurset vil du gennem case-eksempler få 
indsigt i væsentlige psykologiske problem-
stillinger, samt hvordan ledere og under-
visere i fællesskab kan forebygge kræn-
kende handlinger fremadrettet og tage den 
svære samtale med de unge.

HÅNDTERING OG FOREBYGGELSE AF KRÆNKENDE ADFÆRD
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

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

 3 TID OG STED Onsdag den 23. november, 
kl. 10.00, til torsdag den 24. november 
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 overnatning 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 kommentarfeltet 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 fraværs procent, 
misbrug eller afbrudte uddannelser bag 
sig. I arbejdet med unge kommer man 
nemt til at være den, der argumenterer for 
forandring, mens den unge argumenterer 
imod. Den motiverende samtale giver dig 
redskaber til at undgå dette og i stedet – på 
en empatisk og støttende måde – hjælpe 
den unge til at fremkalde og afklare egne 
overvejelser om forandringer.

ARBEJDSFORM
Kurset er praksisrettet, og der veksles 
mellem oplæg, praktisk færdighedstræning, 
diskussioner og videodemonstrationer. Du 
får afprøvet alle de metoder, redskaber og 
teknikker, som du præsenteres for.

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

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

 3 TID OG STED Mandag den 10. oktober 
2022, kl. 10.00-17.00, Scandic Bygholm, 
Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

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

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

FORMÅL
Kurset kvalificerer dig til at støtte elever 
med eksamensangst – både individuelt 
og gruppevis. Kurset giver dig viden om 
eksamensangst, metoder og redskaber til 
at støtte eleverne – både individuelt og på 
kurser for flere elever – samt kendskab til 
centrale begreber fra den kognitive metode, 
som kurset er baseret på.

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

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 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Lærere på 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 om 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.

INDIVIDUELT COACHINGFORLØB

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E, Danske 
 Gymnasier og Samarbejdssekretariatet 

 1 MÅLGRUPPE Nyvalgte samarbejds-
udvalgsmedlemmer.

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

 3 TID OG STED Kursus 22109: Tirsdag den 
4. oktober 2022, kl.10.00-16.00, ODEON, 
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

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

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
1.  september 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 
seks måneder efter udpegningen. GL og 
Danske Gymnasier er enige om, at det er 
vigtigt, at der udbydes et kursus rettet mod 
gymnasieverdenen med deltagelse af såvel 
ledelses- som medarbejdersiden for at 
skabe en fælles forståelse og platform for 
arbejdet i SU. 

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

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

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

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL-E, 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 gen-
opfriskning af kurset.

 2 UNDERVISER(E) Gitte Leve Clausen, 
arbejdsmiljøkonsulent.

 3 TID OG STED Kursus 22101: Tirsdag den 
4. oktober til torsdag den 6.  oktober 2022, 
internat. Kursus 23100: Tirsdag den 7. marts 
til torsdag den 9. marts 2023, internat.  
Kursus 23101: Tirsdag den 3. oktober til 
torsdag den 5. oktober 2023, internat, 
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 
5500 Middelfart. 

 4 PRIS 8.750 kr. (2023: 8.900 kr.).

 5 TILMELDING Kursus 22101: Senest torsdag 
den 1. september 2022. Kursus 23100: 
Senest torsdag den 2. februar 2023. Kursus 
23101: Senest torsdag den 31. august 2023 
på www.gl.org/GLE

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

INDHOLD
Indholdet på arbejdsmiljøuddannelsen vil 
være målrettet arbejdsmiljøarbejdet på 
gymnasieskoler. Der vil med udgangspunkt i 
arbejdsmiljølovgivningen og andet relevant 
materiale fra branchen blive gennemgået 
emner inden for fx:
•  arbejdsmiljøorganisationen (opbygning, 

funktion, opgaver)
•  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

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL i samarbejde med 
Danske Gymnasier

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

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

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

 5 TILMELDING Fra torsdag den 1. september 
2022 til torsdag den 22. december 2022, 
kl. 12.00. Se endeligt program på GL’s 
hjemmeside www.gl.org/GLE

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

ARBEJDSFORM
Der veksles mellem oplæg, workshops 
og debat.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2023
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Tillidsrepræsentanter og 
-suppleanter ved gymnasiale uddannelser, 
der fungerer som fælles-TR på AC- området 
for gymnasiale lærere.

 3 TID OG STED Modul 1A: Onsdag den 
14. september til fredag den 16. september 
2022. Modul 1B: Onsdag den 28. september 
til fredag den 30. september 2022. Modul 
2A: Mandag den 10. oktober til onsdag den 
12. oktober 2022. Modul 2B: Onsdag den 
9. november til fredag den 11. november 
2022. Modul 3A: Onsdag den 18. januar 
til fredag den 20. januar 2023. Modul 
3B: Onsdag den 1. februar til fredag den 
3. februar 2023, Sinatur Hotel Storebælt, 
Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Modul 1A + 
Modul 1B: Comwell Klarskovgaard, Korsør 
 Lystskov 30, 6000 Kolding.

 4 PRIS Gratis, GL betaler ophold og transport.

 5 TILMELDING På www.gl.org/ 
kurserogarrangementer. Medmindre du 
giver særlig besked, er det med to over-
natninger.

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

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

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

GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Undervisere og pædagogiske 
ledere på de gymnasiale uddannelser.

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

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

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

 5 TILMELDING Link til ansøgning på  
sdu.dk/mig

FORMÅL
Master i gymnasiepædagogik, didaktik giver 
de studerende en teoretisk og forsknings-
baseret forståelse for den daglige didakti-
ske praksis på ungdomsuddannelserne og 
sætter de studerende i stand til at foretage 
kvalificerede og videnskabeligt begrundede 
valg vedrørende undervisning inden for de 
gymnasiale uddannelser. På uddannelsen 
knyttes teoretiske, analytiske og handlings-
orienterede perspektiver tæt sammen, så 
praksis og teori indgår i et dynamisk sam-
spil. Undervisningen vare tages af forskere 
inden for feltet.

INDHOLD
MIG er opbygget af fire moduler på 15 ECTS 
hver, der hvert strækker sig over ét seme-
ster. Det sidste modul består i arbejdet med 
en afhandling under individuel vejledning. 
Bestående eksaminer udløser 60 ECTS. 
MIG/didaktik er for gymnasielærere med 
interesse for eller særligt ansvar for plan-
lægning, gennemførelse og evaluering af 
pædagogisk didaktisk udvikling. Der under-
vises i teori om skolekultur, om læring og 
om fag- og almendidaktik på et niveau, der 

bygger oven på pædagogikum og knytter 
an til de studerendes undervisningserfaring. 
De studerende føres ajour i områdets hurtigt 
voksende teoridannelse bl.a. gennem arbej-
det med konkret casemateriale. Som helhed 
sigter uddannelsen såvel på forbedring af 
egen undervisning som på varetagelse af 
pædagogiske ledelsesopgaver.

ARBEJDSFORM
Undervisningen er forskningsbaseret med 
øvelses- og praksisorienteret forløb med 
kortere oplæg.

MASTER I GYMNASIEPÆDAGOGIK (MIG), DIDAKTIK

GL EFTERUDDANNELSE  2022/23  21



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

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

 2 UNDERVISER(E) Undervisningen foretages 
af forskere inden for feltet samt gæste
oplæg fra personer fra gymnasier eller 
andre universiteter.

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

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

 5 TILMELDING Link til ansøgning på  
sdu.dk/mig

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

INDHOLD
MIG er opbygget af fire moduler på 15 ECTS 
hver, der hvert strækker sig over ét seme
ster. Det sidste modul består i arbejdet med 
en afhandling under individuel vejledning. 
Beståede eksaminer udløser 60 ECTS.

 

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

MASTER I GYMNASIEPÆDAGOGIK (MIG), LEDELSE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ARBEJDSLIV, ORGANISATION OG LEDELSE

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Målgruppen for didaktisk 
udviklingsledelse – minimaster er prin
cipielt og på længere sigt alle gymna
siets lærere, ud fra den betragtning at 
undervisningsudvikling i interne netværk 
og netværk mellem forskellige uddannel
sesorganisationer er et nyt grundvilkår og 
derfor er del af den moderne lærers kom
petencer. Målgruppen er de lærere, som 
skoleledelsen ønsker at kvalificere, så det 
didaktiske udviklingsarbejde gennemføres 
teoretisk velbegrundet og på så systema
tisk en måde som muligt.

 2 UNDERVISER(E) Forskere inden for feltet 
samt under visere fra gymnasier.

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

 4 PRIS 29.000 kr. plus 6.000 kr. for afsluttende 
eksamen. Priserne er inkl. over natning og 
forplejning.

 5 TILMELDING sdu.dk/ikv/efteruddannelse

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

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

 

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

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

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE 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. 

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

 3 TID OG STED Kursus 22116: Onsdag den 
12. oktober 2022, kl. 10.00-16.00, ARoS Aarhus 
Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000  Aarhus C.

 4 PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som 
medlemstilbud for et deltagergebyr på 
450 kr. For medlemmer, der har brugt et 
medlemstilbud i samme skoleår, er prisen 
2.400 kr. For ikke-medlemmer er prisen 
2.950 kr. Inkluderet i prisen er fri adgang til 
museets gallerier i åbningstiden.

 5 TILMELDING Senest mandag den 
12.  september 2022 på www.gl.org/GLE

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

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

 

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

BRUG STEMMEN BEDRE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Gymnasiale lærere.

 2 UNDERVISER(E) Søren Braskov, 
erhvervspsykolog.

 3 TID OG STED Kursus 22115: Onsdag den 
2. november 2022, kl. 10.00-16.00, Comwell 
Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

 4 PRIS Kurset tilbydes GL-medlemmer som 
medlemstilbud for et deltagergebyr på 
450 kr. For medlemmer, der har brugt et 
medlemstilbud i samme skoleår, er prisen 
2.300 kr. For ikke-medlemmer er prisen 
2.900 kr.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
29.  september 2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
Formålet med kurset er at forebygge stress 
ved at opnå overblik over og styring af egne 
arbejdsopgaver.

INDHOLD
Oplever du ofte utilfredshed med, hvad du 
når af opgaver på en arbejdsdag? Føler du 
dig ofte presset, stresset og tynget af for 
mange opgaver? Kurset henvender sig til 
alle, der ønsker at blive bedre til at plan-
lægge og udnytte egne ressourcer mere 
målrettet. Kurset er til medarbejdere, der 
ønsker at forebygge stress ved at opnå over-
blik og styring over egne arbejdsopgaver. 
På kurset får du indblik i og redskaber til:
•  værktøjer til planlægning af arbejdet
•  tackling af ansvars- og forventningsstress
•  krav, indflydelse og mål: prioritering og 

opgaveoverblik
•  samarbejde og relationers betydning for 

stress
•  at blive bedre til at håndtere og 

forebygge stress
•  at realisere egne ressourcer og sætte mål 

for eget arbejde

•  at skabe overensstemmelse mellem 
arbejdspladsens og egne ønsker

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

det
•  at skabe bedre balance mellem arbejdsliv 

og privatliv
•  at øge arbejdslivskvaliteten.

ARBEJDSFORM
Teori, øvelser, diskussion og refleksion.

STRESSHÅNDTERING OG PERSONLIG PLANLÆGNING I ARBEJDSLIVET
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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 kar
riererådgivning, det akademiske arbejds
marked og gymnasielæreres kompetencer.

 3 TID OG STED Mandag den 29. august 2022, 
Best Western Plus Svendborg, Centrum
pladsen 1, 5700 Svendborg. Onsdag den 
31. august 2022, Tinghallen A/S, Tingvej 2, 
8800 Viborg. Begge dage kl. 16.0018.30.

 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 GLEmedlemstilbud.

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

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

ARBEJDSFORM
Du vil få mulighed for at prøve et par af de 
øvelser, som vi bruger i de 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?

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 14. september og onsdag den 
28. september 2022.

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

 3 TID OG STED Tirsdag den 1. november 
2022, kl. 9.0016.00. Kurset afvikles digitalt. 
De tilmeldte vil modtage et link til det virtu
elle møderum få dage inden kurset.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest søndag den 
20.  oktober 2022 på gl.org/GLE

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

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

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

FRA UNDERVISER TIL FAGPERSON I DEN OFFENTLIGE FORVALTNING
– FOR LEDIGE OG IKKE-FASTANSATTE MEDLEMMER
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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 med
lemmer, der er i arbejde. Der udbydes et 
tilsvarende kursus målrettet ledige og 
ikkefastansatte medlemmer af GL tirsdag 
den 1. november 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 14.  september og onsdag 
den 28. september 2022, begge dage 
kl. 16.0019.00. Kurset afvikles digitalt. De 
tilmeldte vil modtage et link til det virtuelle 
møderum få dage før kurset.

 4 PRIS Gratis for medlemmer af GL.

 5 TILMELDING Senest mandag den 
22. august 2022 på gl.org/GLE

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

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

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

FRA UNDERVISER TIL FAGPERSON I DEN OFFENTLIGE FORVALTNING
– FOR MEDLEMMER I ARBEJDE

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 
ikkefastansatte. Kurset vil være relevant 
for dig, hvis du er nysgerrig på andre 
karrieremuligheder end i gymnasiet. Det 
er ikke afgørende, hvilken fagkombination 
du har – eller dine erfaringer. 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 AKasse m.m.

 3 TID OG STED Kurset er virtuelt og varer alle 
kursusdage kl. 9.0011.45. 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 Covid19.

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

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

ARBEJDSFORM
Vi mødes online fem gange a to timer og 
45 minutter med en vekslen af oplæg, 
summeøvelser og udveksling af erfaringer 
i breakoutrooms 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 ebog.

SKAB VÆRDI I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER – BLIV JOBSKABER

GL EFTERUDDANNELSE  2022/23  25



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Ikke-fastansatte og vikarer.

 3 TID OG STED Fredag den 23. september, 
kl. 11.30, til lørdag den 24. september 
2022, kl. 14.30, Sinatur Hotel Storebælt, 
 Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

 4 PRIS Kursus, ophold og transport er gratis 
for GL-medlemmer. Der er dog et begræn-
set antal pladser.

 5 TILMELDING Senest fredag den 
9.  september 2022, ’først til mølle’, på  
www.gl.org/GLE

FORMÅL
GL tilbyder et seminar for ikke-fastansatte 
og vikarer. Seminaret er rettet mod nye 
lærere, men du er også velkommen, selvom 
du har erfaring. På seminaret vil du bl.a. høre 
om forhold og vilkår for vikarer, blive fagligt 
inspireret og netværke med andre lærere. 
Programmet følger på www.gl.org

SEMINAR FOR IKKE-FASTANSATTE OG VIKARER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

MEDLEMSTILBUD

 7 KURSUSUDBYDER GL 

 1 MÅLGRUPPE Medlemmer af GL, som er 
ansat inden for de seneste år på en af 
gymnasieuddannelserne.

 3 TID OG STED Tirsdag den 4. oktober 
2022, kl. 16.00-17.30, virtuelt. Tirsdag den 
1. november 2022, kl. 16.00-17.30, virtuelt.

 4 PRIS Gratis for GL-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 
27.  september 2022 for kurset den 
4.  oktober 2022 og senest torsdag den 
27. oktober 2022 for kurset den 1. november 
2022 på www.gl.org/GLE

FORMÅL
At give nyansatte gymnasielærere mulighed 
for at udveksle erfaringer, høre om GL og 
om løn- og ansættelsesvilkår.

WEBINAR FOR NYE LÆRERE

26  GL EFTERUDDANNELSE 2022/23



SKOLE-
BASEREDE
KURSER

GL EFTERUDDANNELSE  2022/23  27



LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de gym-
nasiale uddannelser, som har behov for 
bedre stemmebrug. Kurset retter sig både 
mod lærere med stemmeproblemer som 
hæshed og træthed i stemmen og lærere, 
som ønsker redskaber til at kunne bruge 
stemmen bedre. Oplys gerne fagkombi-
nation ved tilmeldingen, da forskellige fag-
grupper har forskellige stemme mæssige 
udfordringer.

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

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

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

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

 

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

BRUG STEMMEN BEDRE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

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

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

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

over og understøtte det gode 
læringsfællesskab

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

•  understøtter, at eleverne bearbejder 
faglig viden.

Du får redskaber til at udfordre og inspirere 
dine elever til at reflektere over de signaler, 
de sender til deres medmennesker i løbet 
af en skoledag, hvordan der er en sammen-
hæng mellem det, hver elev bidrager med 
fagligt og socialt, og elevens og  klassens 
generelle trivsel og faglige udbytte m.m. 
Arbejdsformerne og redskaberne er udviklet, 
afprøvet, evalueret og optimeret igennem en 
lang årrække på baggrund af udfordringer 
og problemfelter, som findes i et lærings-
fællesskab.

ARBEJDSFORM
I får indledningsvis en kort teoretisk intro-
duktion. I afprøver den første arbejdsform. 
I reflekterer og diskuterer erfaringer med 
arbejdsformen. Der er opsamling i plenum, 
og kursusholderen uddyber egne erfaringer. 
Du tilpasser arbejdsformen til din undervis-
ning. Derefter veksler vi mellem præsen-
tation og afprøvning af arbejdsformer og 
redskaber.

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

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

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

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

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

variation i undervisningen
•  kan overføres direkte til din undervisning 

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

•  sætter eleverne i centrum i lærings-
rummet.

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

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

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

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

INDHOLD
Kreativitet og bearbejdning af faglig viden 
på forskellige måder motiverer tit mange 
elever. Kreative og samskabende arbejds-
former kan også få de mere passive elever 
til at blive mere aktive og ’blomstre’, fordi 
de kan vise nogle færdigheder, som måske 
kun i mindre grad kommer til udtryk i den 
mere almindelige undervisning. Når en elev 
oplever at kunne bidrage positivt og have 
betydning, så fremmer det både fælles-
skabet og den enkelte elevs trivsel og 
faglige læring. På kurset får du inspiration til, 
afprøver og debatterer ti meget forskellige 
arbejdsformer, som:
•  giver eleverne mulighed for at være 

kreative, have øjenkontakt, argumentere 
og idéudvikle

•  indeholder gode muligheder for 
differentiering og styrkelse af lærings-
fællesskabet

•  tager udgangspunkt i, at eleverne er, 
husker, lærer og motiveres på forskellige 
måder

•  udvider din palet af variation i 
undervisningen.

Arbejdsformerne giver eleverne mulighed 
for at skabe faglig viden og forståelse fx ved 
at trække på minder fra elevernes barndom 
og/eller fritid. Du får desuden en skabelon 
til at samskabe jeres kreative arbejds former 
og understøtte elevernes medindflydelse i 
undervisningen. Der vil være en lille ’læse-
lektie’, som 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 OG SAMSKABENDE ARBEJDSFORMER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Henvender sig til lærere 
og ledere, som søger konkrete arbejds-
former og redskaber til arbejdet med 
klasseledelse, anerkendelse og det gode 
arbejdsmiljø.

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

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

FORMÅL
Kurset giver dig arbejdsformer og red-
skaber, som kan anvendes til at fremme 
det gode arbejdsmiljø for både elever og 
lærere.

INDHOLD
Det gode lærings- og arbejdsmiljø er 
centralt for elever og lærere. Særligt når 
eleverne kommer med forskellige bag-
grunde, forudsætninger og forskellige 
tilgange til egen og andres læring, så er 
klasseledelse én af de vigtige ’nøgler’ til et 
godt arbejdsmiljø for både elever og lærere. 
Anerkendelse fra elev til elev, anerkendelse 
fra læreren til eleverne og omvendt og 
anerkendelse blandt medarbejdere er lige-
ledes blandt de vigtige ’nøgler’ til det gode 
arbejdsmiljø. På dette kursus vil du afprøve 
og være i dialog om en række:
• redskaber, som kan være med til at 

fremme den kollegiale anerkendelse
• redskaber og arbejdsformer, som er 

udviklet, afprøvet og optimeret ud fra 
de udfordringer, vi lærere kan opleve 
med eleverne i hverdagens ’motorrum’ i 
forhold til klasseledelse og anerkendelse.

Derudover får du korte, teoretiske indspark 
om klasseledelse og anerkendelse samt 
indblik i, hvordan andre lærere og ledere 
arbejder med klasseledelse, anerkendelse 
og det gode arbejdsmiljø.

ARBEJDSFORM
I får indledningsvis en meget kort teoretisk 
introduktion. I afprøver, reflekterer og debat-
terer det første redskab. Der er opsamling 
i plenum, og kursuslederen uddyber egne 
erfaringer. Du tilpasser redskabet til din 
hverdag. Vi veksler mellem præsentation og 
at afprøve forskellige redskaber og arbejds-
former, hvilket vi debatterer, og du tilpasser.

KLASSELEDELSE, ANERKENDELSE OG DET GODE ARBEJDSMILJØ

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

 1 MÅLGRUPPE Alle undervisere på de 
 gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Nanna J. Jørgensen, 
ph.d., forsker og underviser i pædago-
gik for bæredygtighed på Københavns 
Professions højskole, med viden om inter-
national forskning, praksis og politik om 
uddannelse og bæredygtighed.

 3 TID OG STED Kurset afholdes på egen 
skole.

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

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

INDHOLD
Kurset giver en introduktion til centrale 
pointer og begreber fra den pædagogiske 
forskning i uddannelse og bæredygtighed. 
På baggrund af en fælles diskussion af 
skolens erfaringer med at sætte bæredyg-
tighed på dagsordenen som institution og i 
de enkelte fag vil vi se nærmere på forskel-
lige pædagogiske og didaktiske tilgange 
til bæredygtighed. Vi sætter bl.a. fokus på 
kompleksitet, dilemmaer og ’wicked pro-
blems’, på antropocæn pædagogik og på 
hel-institutionstænkning.

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

UNDERVISNING FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

 3 TID OG STED Skolebaseret. 

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

FORMÅL
Kurset giver inspiration og redskaber til 
skolens, teamets eller gruppens forbere-
delse af og arbejde med kollegial super-
vision. Efter kurset vil der ligge selvstændige 
opgaver med at organisere og rammesætte 
kollegial supervision på skolen.

INDHOLD
Kollegial supervision er en arbejdsform, der 
inspirerer gensidigt, skaber fælles refleksion 
om undervisningen og styrker relationer 
mellem lærerne. Kollegial supervision er 
baseret på et forpligtende samarbejde 
mellem lærere, og omdrejningspunktet 
for supervisionen er lærernes selvvalgte 
temaer i relation til undervisningen. Super-
visionsarbejdet foregår i en systematisk 
proces, hvor I bearbejder undervisningen 
i en gensidig og forpligtende dialog og 
refleksion. Processen bringer en af lærernes 
centrale faglige kompetencer i fokus, nem-
lig kompetencen til i situationen at beslutte 
den næste undervisningshandling. Dermed 
styrker dialogen jeres faglige beslutnings-
kompetence og jeres fælles refleksion 
over praksis. På kurset arbejder vi med det 

metodiske og teoretiske grundlag i kollegial 
supervision og med konkrete redskaber til 
bl.a. aktiv lytning og til at deltage i anerken-
dende dialog.

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

KOLLEGIAL SUPERVISION
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER IKV Syddansk 
 Universitet

 1 MÅLGRUPPE Alle gymnasiale uddannelser.

 4 PRIS Aftales med det pågældende 
 gymnasium.

 5 TILMELDING Kontakt  
IKV-efteruddannelse@sdu.dk for at få et 
tilbud på kurset.

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 der bl.a. udviklet kur-
suskoncepter inden for følgende  områder: 
• Kurser knyttet til retteprocessen ved de 

skriftlige opgaver 
• Kurser i vejledning og de store skriftlige 

opgaver på stx/hf og i htx 
• Projektledelse 
• Virtuel undervisning 
• Bæredygtighed i undervisningen
• Kollegial supervision 
• Kurser knyttet til mundtlighed og dialog i 

klasserummet 
• Aktionslæring. 
• Mangfoldighed i undervisningen.

Kurserne tilrettelægges i tæt dialog med 
skolerne og varetages oftest i en kombina-
tion af undervisere, der har deres daglige 
gang på de gymnasiale uddannelser, og 
forskere fra Center for Gymnasieforsk-

ning. Hold også øje med de temadage, vi 
løbende tilbyder.

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

SKOLEBASEREDE KURSER FRA IKV
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Center for 
 Undervisningsmidler, Københavns 
Professions højskole

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på ungdoms
uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Lars Due Arnov, gymnasie
konsulent og lektor, master i it og læring.

 3 TID OG STED Tretimers kursus på dit gym
nasium. Tidspunkt aftales med Lars Due 
Arnov, lada@kp.dk

 4 PRIS Ca. 8.00013.000 kr. plus transport.

 5 TILMELDING Kontakt underviser Lars Due 
Arnov, lada@kp.dk

FORMÅL
Kurset gør dig i stand til at gennemføre 
selvkørende motiverende og engagerende 
virtuel undervisning – som supplement til 
den almindelige undervisning.

INDHOLD
På mange gymnasier er der i dag for lidt 
plads i skemaet, og lærere bliver over
booket eller sat til at undervise på skøre 
tidspunkter. Udnyt i stedet muligheden for 
at lave selvkørende, men alligevel engage
rende og lærertilrettelagt undervisning. På 
kurset sætter vi fokus på, hvordan man laver 
elevaktiverende virtuelle moduler med for
skellige læringsaktiviteter, og der præsente
res engagerende strukturer og formater, der 
ikke nødvendigvis resulterer i en lang række 
af opgaver, som læreren skal rette.

ARBEJDSFORM
Der veksles mellem oplæg og små opgaver 
med erfaringsudveksling undervejs. Afslut
tende workshop, hvor man selv prøver at 
udarbejde et selvkørende modul.

SELVKØRENDE UNDERVISNINGSMODULER – VIRTUEL UNDERVISNING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Center for 
Undervisnings midler ved Københavns 
Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, der vil vide mere 
om samskrivningsprocesser.

 2 UNDERVISER(E) Christian Aalborg Frandsen, 
master i ikt og læring. Lektor på Køge 
Gymnasium i historie og samfundsfag og 
gymnasiekonsulent på CFU.

 3 TID OG STED Tre timer på eget gymnasium. 
Aftal nærmere med gymnasiekonsulent 
Christian Aalborg Frandsen, caaf@kp.dk

 4 PRIS Ca. 8.00013.000 kr. plus transport.

 5 TILMELDING Aftal nærmere med 
gymnasie konsulent Christian Aalborg 
Frandsen, caaf@kp.dk

FORMÅL
Kurset giver konkrete forslag til, hvordan du 
hjælper eleverne med samarbejdet, så de 
får større udbytte af skriveprocessen.

INDHOLD
Samskrivning er ikke noget, eleverne bare 
kan i forvejen. De kan have svært ved at 
navigere mellem sociale og faglige roller, 
mellem forskellige forventninger og ambitio
ner – og at mestre de forskellige skrivefaser. 
Med afsæt i et elevperspektiv præsenteres 
faldgruber og løsninger. Kursets mål er at 
inspirere til udvikling af en didaktisk model 
for samskrivning med fokus på formativ 
evaluering og peer feedback.

ARBEJDSFORM
Ud over oplæg vil der være mindre gruppe
arbejder, hvor kursusdeltagerne selv 
 udarbejder materiale.

KONSTRUKTIV OG FRUGTBAR SAMSKRIVNING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Center For 
Undervisnings midler ved Københavns 
Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på ungdoms
uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Hanne Heimbürger, 
gymnasie konsulent og lektor, hh@kp.dk

 3 TID OG STED Tretimers kursus på eget 
gymnasium. Tidspunkt aftales med   
hh@kp.dk

 4 PRIS Ca. 8.00013.000 kr. plus transport.

 5 TILMELDING Kontakt underviser, hh@kp.dk

FORMÅL
Formålet er at kunne afhjælpe den nuvæ
rende situation, hvor eleverne ikke er så 
undervisningsparate. Kurset gør dig i stand 
til at genlære eleverne at gå i skole.

INDHOLD
Hvordan giver vi vores unge en ekstra 
håndsrækning, så de magter at leve op til 
gymnasiets (og egne) krav? Lærerne kan 
have fokus på mestring, motivation og 
mindset i den faglige undervisning. På kur
set præsenteres du for metoder til at hæve 
elevernes faglige niveau, give dem gode 
arbejdsvaner samt hjælpe eleverne med en 
anden selvfortælling: Lær eleverne at gå i 
skole og kunne modtage undervisning.

ARBEJDSFORM
Der veksles mellem oplæg og opgaver med 
erfaringsudveksling undervejs, så lærings
strategierne forankres i daglig praksis.

UNDERVISNING AF NEDLUKNINGSPRÆGEDE ELEVER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Fonden for 
 Entreprenørskab

 1 MÅLGRUPPE Ledelse i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Uddannelseskonsulent 
Lars Frisdahl.

 4 PRIS Som udgangspunkt bliver fondens 
aktiviteter finansieret gennem finansloven, 
og vi har derfor valgt, at vores aktiviteter 
laves uden omkostninger for gymnasier. 
Vi vil dog gerne have betalt transport
omkostninger.

 5 TILMELDING Tilmelding og nærmere 
aftale om indhold: Uddannelseskonsulent 
Lars Frisdahl, mail: lars@ffefonden.dk, 
tlf.: 3176 2851.

FORMÅL
At der udvikles et organisatorisk fundament 
for kontinuert implementering, udvikling og 
evaluering af innovation i undervisningen i 
samarbejde mellem lærere og ledelse.

INDHOLD
På kurset introduceres I til forskellige for
ståelser af innovations og entreprenørskab, 
der er i overensstemmelse med UVM’s krav 
om inddragelse af innovation i gymnasie
undervisningen. Endvidere introduceres til 
eksisterende tilgange til innovations og 
entreprenørskabsundervisning samt eksi
sterende materialer, der kan fungere som 
inspiration til praksis og undervisningsud
vikling. Endelig introduceres I til fondens 
model for implementering af arbejdet med 
innovation og entreprenørskab i jeres insti
tution, hvor vi fokuserer på:
•  inddragelse af ledelsesniveau
•  nødvendige strukturer og ressourcer
•  kompetenceudvikling og videndeling 

samt

•  muligheder for at søge projektstøtte hos 
Fonden for Entreprenørskab, deltagelse 
i netværk for undervisere (NEIS) samt 
andre opkvalificeringstilbud.

Dette kursus giver dig:
•  indsigt i empiri omkring innovation og 

entreprenørskab i undervisningen 
•  et nyt syn på muligheder for at inddrage 

I/E i undervisning i fag
•  konkrete værktøjer til at gennemføre I/E 

som en del af undervisningen
•  ressourcer, som kan bruges i 

læringsprocesser i gymnasiefagene.

ARBEJDSFORM
Der skiftes mellem oplæg og workshop, så 
der bliver mulighed for at arbejde selv med 
et konkret mål og udarbejde en handlings
plan.

INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN 
– FOR LEDELSER
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Fonden for 
 Entreprenørskab

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Uddannelseskonsulent 
Lars Frisdahl, Fonden for Entreprenørskab.

 4 PRIS Som udgangspunkt bliver fondens 
aktiviteter finansieret gennem finansloven, 
og vi har derfor valgt, at vores aktiviteter 
laves uden omkostninger for gymnasier. 
Vi vil dog gerne have betalt transport
omkostninger.

 5 TILMELDING Tilmelding og nærmere 
aftale om indhold: Uddannelseskonsulent 
Lars Frisdahl, mail: lars@ffefonden.dk, 
tlf.: 3176 2851.

FORMÅL
At undervisere får en overordnet viden om 
innovations og entreprenørskabsunder
visning, der gør dem i stand til at undervise 
i eget fag i overensstemmelse med lære
planens krav. Kurset retter sig bredt mod 
alle fag på stx, htx eller hhx og tilpasses 
efter aftale.

INDHOLD
På kurset introduceres I til forskellige for
ståelser af innovations og entreprenørskab, 
der er i overensstemmelse med UVM’s krav 
om inddragelse af innovation i gymnasie
undervisningen. Herunder introduceres til 
didaktiske principper for innovationsunder
visning og eksisterende materialer, der kan 
fungere som inspiration til praksis og under
visningsudvikling, og som kan implemen
teres i den daglige undervisning i samspil 
med arbejde med faglige mål. Endelig 
introduceres til muligheder for at søge pro
jektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab, 
netværk for undervisere (NEIS) samt andre 
relevante kompetenceudviklende tilbud. 
Der afsluttes med workshop med henblik på 
udvikling af egne undervisningsforløb. 

Dette kursus giver dig:
•  indsigt i empiri omkring innovation og 

entreprenørskab i undervisningen 
•  et nyt syn på muligheder for at inddrage 

I/E i undervisning i fag
•  konkrete værktøjer til at gennemføre I/E 

som en del af undervisningen
•  ressourcer, som dine elever kan bruge i 

deres egen læringsproces.

ARBEJDSFORM
Der skiftes mellem oplæg og workshop, så 
der bliver mulighed for at arbejde selv med 
et konkret mål og udarbejde egen hand
lingsplan – enten individuelt eller i teams.

INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN 
– FOR UNDERVISERE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

SKOLEBASEREDE KURSER

 7 KURSUSUDBYDER Fonden for 
 Entreprenørskab

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i de huma
nistiske fag i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Helene G. Thomsen 
(engelsk & religion), lektor Lise Wich (engelsk 
& mediefag) og lektor Trine Henriksen (dansk 
& psykologi) fra Marselisborg Gymnasium.

 4 PRIS 5.000 kr. samt transportomkostninger.

 5 TILMELDING Kontakt uddannelseskonsu
lent Lars Frisdahl, mail: lars@ffefonden.dk, 
tlf.: 3176 2851.

FORMÅL
At undervisere får viden om innovations og 
entreprenørskabsundervisning og bliver i 
stand til at tilrettelægge og gennemføre 
undervisningsforløb i overensstemmelse 
med læreplanens krav. Deltagere kommer 
fra kurset med et innovationsforløb, som 
kan bruges i egen undervisning. 

INDHOLD
Todages kursus og derimellem hjemme
arbejde svarende til en halv dag.
•  Dag 1 (kl. 9.0015.00) oplæg fra 

undervisere, workshop og idéudvikling
•  Dag 2 (kl. 9.0012.00) færdiggørelse af 

egne forløb, opsamling og videndeling

Vejledende program
Dag 1: 
•  Introduktion til innovation og forståelse 

for værdiskabende undervisning.
•  Introduktion til undervisningsmateriale 

designet til lærere. 
•  Præsentation af afprøvede undervisnings

forløb.
•  Gennemgang af procesmodeller.

•  Workshop med innovationsøvelser. 
•  Udarbejdelse af innovationsforløb.

Mellemliggende periode: udarbejdelse af 
en sides beskrivelse af et innovationsforløb. 

Dag 2:
•  Feedback på beskrivelse af eget forløb.
•  Præsentation af deltagernes 

undervisningsforløb.
•  Opsamling og diskussion.

Kurset giver indsigt i innovation og entre
prenørskab, muligheder for at inddrage 
innovation og entreprenørskab i fag samt 
ressourcer, som dine elever kan bruge i 
deres egen læringsproces.

ARBEJDSFORM
Der skiftes mellem oplæg og gruppe
arbejde, så der bliver mulighed for at 
arbejde selv med et konkret mål og 
 udarbejde egen handlingsplan.

INNOVATION I HUMANIORAUNDERVISNINGEN 
– FOR UNDERVISERE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BILLEDKUNST 

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst- og 
 Designlærerforeningen

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i billedkunst, 
design, design & arkitektur.

 2 UNDERVISER(E) Jonas Wolter,  lektor 
i historie og billedkunst, Rosborg 
 Gymnasium & HF.

 3 TID OG STED Onsdag den 19. april 2023, 
kl. 9.00-15.00, Rosborg Gymnasium & HF, 
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle (lokale 6.11).

 4 PRIS 1.200 kr. for medlemmer, 1.600 kr. for 
ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest onsdag den 
15. februar 2023 på Billedkunst- og 
 Design lærerforeningens hjemmeside  
www.kunstogdesign.net/ under fanebladet 
Kurser.

FORMÅL
Formålet med dagen er at have fokus på 
foreningen af teori, analyse og praksis.

INDHOLD
Fra barokkens slotte og frem til modernis-
mens villaer og offentlige byggeri har den 
omkringliggende natur været indtænkt 
i arkitekturen. I de senere år har et sam-
fundsmæssigt fokus på bæredygtighed og 
byernes voksende bebyggelse medført en 
ny form for arkitektur, der er centreret om at 
gøre bygninger grønne og skabe rekrea-
tive rum, der er gode og sunde at opholde 
sig i. Grøn arkitektur handler derfor om at 
kombinere natur og byggeri på en velover-
vejet måde, så stil, funktion, bæredygtighed 
og oplevelse harmonerer. Emnet er aktuelt 
i forhold til bæredygtighed som tema, og 
det er relevant, fordi mange byggerier i dag 
skal være klimavenlige, men samtidig også 
gerne må være æstetisk flotte. Der har i flere 
år været øget fokus på at bo grønt i byerne 
– hvordan kan det lade sig gøre, og hvilke 
idéer har nutidens arkitekter? Kurset kombi-
nerer både det teoretiske og kunsthistoriske 
inden for emnet med det praktiske, hvor 

kursisterne selv skal skabe grøn arkitektur. 
Ved kursets afslutning vil alle deltagere få 
udleveret øvelsesvejledninger og forløbs-
materiale.

ARBEJDSFORM
Der vil være et oplæg om grøn arkitektur 
og derudover to forskellige workshops 
med fokus på praktiske øvelser inspireret af 
emnet.

GRØN ARKITEKTUR

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BILLEDKUNST

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst- og 
 Designlærerforeningen

 1 MÅLGRUPPE Billedkunst- og design-
undervisere.

 2 UNDERVISER(E) Fagkonsulent og 
BDf-billedkunstner John Kørner, inter-
disciplinær-kunstner Pernille Kofoed og 
museumsinspektør Louise Banke.

 3 TID OG STED Torsdag den 25. august 2022, 
kl. 10.30-17.00, Kastrupgårdsamlingen, 
Kastrupvej 399, 2770 Tårnby.

 4 PRIS 1.000 kr. for medlemmer, 1.400 kr. for 
ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest onsdag den 
10. august 2022 på www.kunstogdesign.net

FORMÅL
I forbindelse med 2. fernisering på Kørners 
Kunstkonkurrence 2022 på Kastrupgård-
samlingen afholder vi et heldagskursus, 
hvor både billedkunstner John Kørner, 
interdisciplinær-kunstner Pernille Kofoed og 
museumsinspektør Louise Banke underviser 
os. Undervisningen retter sig mod temaet 
for Kørners Kunstkonkurrence 2022, der 
desuden afsløres på dagen. Kurset afsluttes 
med fernisering og hygge på Kastrupgård-
samlingen.

INDHOLD
Se programmet på www.kunstogdesign.net/

ARBEJDSFORM
Oplæg, workshops, praksis, fernis.

KØRNERS KUNSTKONKURRENCE 2022 – KURSUS OG FERNISERING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BILLEDKUNST

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst- og 
 Designlærerforeningen

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i billedkunst, 
design, design & arkitektur.

 2 UNDERVISER(E) Marie Hardgrib, Ane 
 Charlotte Skou Sølvsten og lokale guider.

 3 TID OG STED Tirsdag den 15. november 
2022 til lørdag den 19. november 2022.

 4 PRIS 6.900 kr. for medlemmer af Billed-
kunst- og Designlærerforeningen. 7.300 kr. 
for ikke-medlemmer. (OBS: Se nærmere 
detaljer om betaling og betalingsfrister på 
den faglige forenings hjemmeside).

 5 TILMELDING Senest fredag den 27. maj 
2022 på den faglige forenings hjemmeside 
www.kunstogdesign.net/ under fanebladet 
Kurser.

FORMÅL
Formålet er at opleve Venedig Biennalen 
og dermed international samtidskunst i en 
global sammenhæng.

INDHOLD
Med dette kursus kan du komme bag 
facaden på en af de helt store kunstbegi-
venheder: den internationale kunstbiennale 
i Venedig. Biennalen holdt pause sidste år, 
derfor glæder vi os i Billedkunst- og Design-
lærerforeningen i særlig grad over, at vi nu 
kan invitere på en kunstrejse i 2022. Årets 
biennale inkluderer 213 kunstnere fra 58 
forskellige nationer udstillet i de historiske 
pavilloner Giardini og Arsenale samt i cen-
trum af Venedig.

ARBEJDSFORM
Vi planlægger guidede ture, tilbud om fæl-
les besøg i pavilloner og fælles oplevelser, 
ligesom der vil være mulighed for at under-
søge feltet på egen hånd.

VENEDIG BIENNALEN 2022

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BILLEDKUNST

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst- og 
 Designlærerforeningen 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i billedkunst og 
design på ungdomsuddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Niels Bjørn, urbanist, og 
Lise Vindel, lektor på Roskilde Katedral-
skole.

 3 TID OG STED Fredag den 3. februar 2023, 
kl. 10.00-16.00, København (nærmere 
oplyses senere).

 4 PRIS 1.400 kr. for medlemmer, 1.800 kr. for 
øvrige.

 5 TILMELDING Senest søndag den 
20. november 2022 på rklv@rks-gym.dk

FORMÅL
Inspiration til arbejde med foto i tværfaglige 
sammenhænge.

INDHOLD
Kurset vil have fokus på, hvordan kunstfoto-
grafiet kan bruges som redskab i tværfag-
lige sammenhænge, hvor billedkunst eller 
design & arkitektur er det ene fag. Det vil 
være målrettet både den traditionelle og 
den innovative opgave, hvor billederne 
kan indgå som produkter, fx i forbindelse 
med studieretningsprojektet på stx. Kurset 
består af to dele: først et oplæg ved Niels 
Bjørn (urbanist, ph.d.), som har mange års 
erfaring med at kombinere fotografi og 
udforskning af bymiljøer rundtomkring i 
verden. Senest med bogen og udstillingen 
’Livet i Kinas kæmpebyer’, som rummer 
fotos og tekster om hverdagsliv og byliv i 
Kinas hurtigvoksende storbyer. Anden del vil 
bestå af en workshop, hvor deltagerne bl.a. 
skal afprøve mulighederne inden for feltet, 
og hvor vi sammen undersøger, hvordan det 
kan omsættes til det tværfaglige arbejde på 
ungdomsuddannelserne.

ARBEJDSFORM
Foredrag og workshop.

KUNSTFOTOGRAFI I TVÆRFAGLIG SAMMENHÆNG
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BILLEDKUNST

 7 KURSUSUDBYDER Institut for Kultur
videnskaber, SDU

 1 MÅLGRUPPE Billedkunstlærere. 

 2 UNDERVISER(E) Line Højgaard Porse, 
lektor i dansk, billedkunst og design & 
arkitektur, Viborg Gymnasium. Bonnie 
Bay Andersen, fagkonsulent og lektor i 
billedkunst, design og historie, Århus Stats
gymnasium.

 3 TID OG STED Mandag den 26. september 
2022, kl. 9.3016.00, Århus Statsgymnasium, 
Fenrisvej 33, 8210 Aarhus.

 4 PRIS 1.500 kr. 

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
8.  september til anneb@sdu.dk

FORMÅL
Kurset retter sig mod billedkunstunder visere 
i gymnasiet, som har undervist i faget i en 
længere årrække, og som savner opdate ring 
på, hvad der rører sig fagdidaktisk set med 
baggrund i læreplansændringerne i 2017.

INDHOLD
På kurset vil vi med udgangspunkt i lære
planen arbejde med, hvordan vi i billed
kunstundervisningen kan facilitere en vek
selvirkning mellem teori, analyse og praksis. 
Kurset vil ligeledes adressere portfolio og 
evaluering.

ARBEJDSFORM
Kurset er tilrettelagt i en vekselvirkning 
mellem oplæg og workshops.

MINI-FAGDIDAKTIK FOR ERFARNE BILLEDKUNSTUNDERVISERE

BILLEDKUNST

SENSE THE FUTURE  Se kurset under Design, Design og arkitektur side 42

BIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik og astronomi side 53
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DANSK

 7 KURSUSUDBYDER Dansklærerforeningen, 
G, Sektionen for stx og hf & Dansklærer-
foreningen, E, Sektionen for hhx, htx, eux 
& EUD

 1 MÅLGRUPPE Dansklærere i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Et bredt felt af forfattere, 
musikere, filminstruktører og undervisere 
fra universitetet.

 3 TID OG STED Den 6.-8. oktober 2022, 
Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 
9520 Skørping, tlf. 9839 1222.

 4 PRIS Prisen for det fulde kursus med to 
overnatninger: 4.850 kr. for medlemmer 
af Dansklærerforeningen, 5.300 kr. for 
ikke-medlemmer. Se detaljerede oplysnin-
ger på hjemmesiden: dansklf.dk/ kurser-
og-aktiviteter

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
1.  september 2022 via www.dansklf.dk

FORMÅL
“Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: Jeg gaaer 
mig hver Dag det daglige Velbefindende til 
og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet 
mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender 
ingen Tanke saa Tung, at man jo kan gaae 
fra den”. Sådan skriver Søren Kierkegaard i 
et brev i oktober 1847 til svigerinden Sofie 
Henriette, der var sengeliggende med 
’nervøse lidelser’, og hans citat bliver senere 
mantraet for mange vandrere. Vi går som 
aldrig før. Vi søger ud i naturen for at finde ro 
og gå os til et godt helbred. I 1800-tallet gik 
man ikke kun for det daglige velbefindende, 
men den elegante dagdriver, flanøren, 
gjorde sin entré og slentrede ind i storby-
ens gader og blev med Baudelaires ord ’en 
fortovets botaniker’. Han vandrede uden 
mål og med, men med et selvbevidst greb 
om spadsere stokken. Men hvor vandringen 
for nogle er en selviscenesættelse eller 
en måde at finde ’hjem’ til sig selv på, er 
vandringen for andre en flugt fra krigen i 
hjemlandet og dermed en vandring på liv 
og død mod et fremmed og ukendt land.

 

INDHOLD
Tag med på vandring i Rebild Bakker, og 
mød Anne Marie Mai, der fortæller om 
’Litteraturland – en GPS’, hør Martin Zerlang 
tale om flanøren, lyt til Tundra, der vil spille 
koncert for os i Thingbæk Kalkminer. Gå i 
Benny Andersens fodspor sammen med 
Per Vers, lyt til Jens Lynning Harfeld, der 
introducerer til jagtfilosofi, og mød en aktuel 
dansk forfatter. Programmet rundes af med 
instruktøren til den Oscar-nominerede 
dokumentarfilm ’FLUGT’, Jonas Poher Ras-
mussen, der i dialog med Carsten Ortmann 
vil diskutere filmens betydning for vores 
opfattelse af indvandringen.

ARBEJDSFORM
Kurset vil indholde teoretiske oplæg, works-
hops, koncerter, litteraturoplæsninger og 
debatarrangementer.

ÅRSMØDE-KURSUS 2022, VANDRINGER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

BIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI

 7 KURSUSUDBYDER GL-E 

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

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

 3 TID OG STED Kursus 22119: Onsdag 
den 26. oktober 2022, kl. 10.00-16.00, 
FIRST Hotel Grand, Jernbanegade 18, 
5000 Odense C.

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

 5 TILMELDING Senest onsdag den 
28.  september 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 din undervisning.

INDHOLD
Aldersforskningen er højt prioriteret i USA 
og Europa, og der er sket store landvindin-
ger inden for de sidste årtier i forståelsen af 
aldringens molekylærbiologi. Interventions-
forsøg på dyr har vist, at levetiden kan for-
øges markant på mange forskellige måder, 
herunder ved genmanipulation, kalorie-
restriktion, fysisk aktivitet og lægemidler, 
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

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

•  aldersrelaterede sygdomme, såsom 
Alzheimers, 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
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DANSK

 7 KURSUSUDBYDER Dansklærerforeningen, 
G, Sektionen for stx og hf

 1 MÅLGRUPPE Dansklærere inden for det 
gymnasiale område, stx, hf, hhx, htx og eux.

 2 UNDERVISER(E) Spørgsmål ang. kursernes 
indhold rettes til Miriam Kruse,  
kgmir@kggym.dk

 3 TID OG STED Januar, februar, marts og april 
2023 på den enkelte skole.

 4 PRIS 925 kr. for et heldagskursus, 600 kr. 
for et halvdagskursus pr. deltager. Prisen er 
ekskl. moms.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 
1.  november 2022 på www.dansklf.dk

FORMÅL
Dansklærerforeningens sektion for stx og hf 
afholder skolebaserede kurser i foråret 2023. 
Kurserne kan bookes af den enkelte skole 
og varer enten en hel eller en halv dag og 
relaterer sig til fagets perspektiver sprog, 
litteratur og medier. Formålet med kurserne 
er at give inspiration til danskundervisnin
gen og indfri aktuelle behov inden for alle 
gymnasiale skoleformer.

INDHOLD
De skolebaserede kurser er reformrettede 
og skræddersyet til at efteruddanne dansk
lærere inden for faget. En folder med nær
mere information om kursernes indhold vil 
blive sendt til skolerne medio august 2022.

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

SKOLEBASEREDE KURSER TIL DANSK PÅ ALLE GYMNASIEUDDANNELSER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DANSK

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Dig, der varetager eller 
som på baggrund af relevante erhvervs
erfaringer ønsker at varetage læsevejleder
funktioner.

 3 TID OG STED Opstart i februar 2023. 
Københavns Professionshøjskole, 
 Campus Carlsberg.

 4 PRIS Prisen for læsevejledning i ungdoms
uddannelserne på ti ECTS er 11.800 kr. 
Prisen for afdækning af skriftsprogs 
vanskeligheder på baggrund af viden om 
læsning, stavning og skrivning på ti ECTS 
er 15.500 kr.

 5 TILMELDING På www.kp.dk/ 
videreuddannelser/laesevejlederfor 
ungdomsuddannelserne/

FORMÅL
Uddannelsens formål er at kvalificere den 
studerende til en funktion som læsevejleder 
på ungdomsuddannelserne.

INDHOLD
Gennem forløbet får du redskaber til at 
varetage læsevejledning på ungdoms
uddannelserne. Du lærer bl.a. at afdække 
skriftsproglige forudsætninger og udvikle 
skriftsprogspraksis ud fra opdateret forsk
ningsbaseret viden. Uddannelsesretningen 
til læsevejleder for ungdomsuddannelserne 
består af to moduler (som skal tages i 
nævnte rækkefølge):
•  Modul 3: Afdækning af skriftsprogs

vanskeligheder på baggrund af viden om 
læsning og skrivning (ti ECTS).

•  Modul 6: Læsevejledning i ungdoms
uddannelserne (ti ECTS).  
På modulet læsevejledning i 
ungdomsuddannelserne arbejdes 
med didaktik og metoder i 
skriftsprogsundervisning og faglig 
læsning og skrivning samt udvikling og 
evaluering af uddannelsesstedets læse 
og skriveindsats, mens modulet om 

afdækning af skriftsprogsvanskeligheder 
arbejder med afdækning, analyse og 
vurdering af skriftsproglige data fra 
tests, elevprodukter og iagttagelser i 
undervisningen.

Modulerne kan suppleres med modul 7, 
læse og skriveteknologi, og kan derudover 
tages som en del af den pædagogiske 
diplomuddannelsesretning undervisning og 
vejledning for unge og voksne (60 ECTS). 
En fuld diplomuddannelse giver et godt 
fagligt og metodisk fundament for læse og 
skrivefaglig praksisudvikling på ungdoms
uddannelserne.

ARBEJDSFORM
Vekselvirkning mellem underviseroplæg, 
øvelser og diskussioner.

LÆSEVEJLEDER FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 
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DANSK SOM ANDETSPROG

INNOVATION I VÆRKLÆSNING  Se kurset under Engelsk side 48

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

DESIGN, DESIGN & ARKITEKTUR

 7 KURSUSUDBYDER Billedkunst- og 
 Designlærerforeningen 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i design samt 
design & arkitektur på de gymnasiale 
uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Johanne Katrine Knudsen 
Ib, designer, Designskolen Kolding.

 3 TID OG STED Onsdag den 5. oktober 
2022, kl. 9.00-16.30, Designskolen Kolding, 
Ågade 10, 6000 Kolding.

 4 PRIS 2.200 kr. (1.800 kr. for medlemmer af 
den faglige forening).

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
1.  september 2022 på www.kunstogdesign.
net under fanen Kurser.

FORMÅL
Dette forløb fokuserer på at give under visere 
redskaberne til at vise deres elever, at design 
kan være den enkeltes nøgle til at løse nogle 
af verdens udfordringer og få afgørende 
indflydelse på fremtiden – noget, som vi ved, 
at mange unge har et brændende ønske om.

INDHOLD
Kurset består af en kort introduktion til 
designtænkning og herefter af praksisnære 
øvelser, som kan anvendes til undervisning 
i design/design & arkitektur på gymnasie-
skolerne. Tanken er at præsentere konkrete 
metoder til undervisningen, som kan intro-
ducere eleverne for deres eget potentiale 
for at bidrage til positive forandringer i 
verden – gennem designtænkning. Fokus 
for kursusdagen er dermed at vise, hvordan 
man som underviser på de gymnasiale 
uddannelser kan lære eleverne, hvordan det 
at mestre designtænkning kan være med til 
at skabe forandringer og spiller en rolle i at 
skabe en bedre fremtid – for den enkelte og 
for verden.

ARBEJDSFORM
Undervisningen på kurset er en vekselvirk-
ning mellem oplæg om designmodeller og 
designmetoder og praksisnære opgaver, 
som efterfølgende kan implementeres i 
egen undervisning.

SENSE THE FUTURE
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DESIGN, DESIGN OG ARKITEKTUR

GRØN ARKITEKTUR  Se kurset under Billedkunst side 37

DESIGN, DESIGN OG ARKITEKTUR

KØRNERS KUNSTKONKURRENCE 2022 
– KURSUS OG FERNISERING

 Se kurset under Billedkunst side 37

DESIGN, DESIGN OG ARKITEKTUR

VENEDIG BIENNALE 2022  Se kurset under Billedkunst side 38

DESIGN, DESIGN OG ARKITEKTUR

KUNSTFOTOGRAFI I 
TVÆRFAGLIG SAMMENHÆNG

 Se kurset under Billedkunst side 38

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelskundervisere med 
lingua francaelementer i deres læreplan.

 2 UNDERVISER(E) Aino Gunstrup, lektor på 
HF&VUC Fyn, Mette Præstiin Brandt, lektor 
på Ørestad Gymnasium, Charlotte Straby 
Tranberg fra eTwinning.

 3 TID OG STED Torsdag den 1.  september 
2022, kl. 9.3015.30, HF&VUC Fyn, 
 Kottesgade 68, 5000 Odense C.

 4 PRIS 1.600 kr. for medlemmer, 1.950 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus
dato på Engelsklærerforeningens 
hjemmeside www.engelskforeningen.dk/
kursusoversigt/kommendekurser/

FORMÅL
Hvordan gør man lingua franca levende for 
elever?

INDHOLD
Det gør man gennem et setup, hvor ele
verne i et autentisk møde med andre euro
pæiske unge lærer at anvende, analysere og 
forholde sig til engelsk som lingua franca. 
På dette kursus præsenteres et komplet 
forløb med lingua franca, inkl. materiale, for
løbs og opgavebeskrivelser og eksamens
materiale. Der er desuden fokus på en 
hands onintroduktion til eTwinning, hvor 
man kan finde en europæisk lærer og klasse 
til at arbejde sammen med i forløbet. Tilgan
gen, og materialet, vil fokusere på ELFteori, 
mundtlig sprogfærdighed, sprogiagttagelse 
og sproglig bevidsthed samt interkultu
relle kompetencer. Målet er, at deltagerne 
forlader kurset med et tilrettelagt forløb, 
der imødekommer læreplanens krav til ELF, 
samt optimale muligheder for arbejde med 
eTwinning sammen med en europæisk 
lærer. eTwinning er en fælles europæisk 
portal, hvor undervisere fra hele Europa 
kan finde samarbejdspartnere og oprette 

virtuelle samarbejdsrum, hvor eleverne kan 
kommunikere og samarbejde på en nem og 
GDPRsikker måde.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshop.

ENGELSK SOM LINGUA FRANCA GENNEM ETWINNING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for gymnasiet og HF, Erhvervs
gymnasiernes Engelsklærerforening, 
Foreningen for Lærere i Samfundsfag og 
Forlaget Columbus

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i engelsk og/eller 
samfundsfag på ungdomsuddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Rejselederen er endnu 
ikke fundet.

 3 TID OG STED Forår 2024, sandsynligvis hen 
over påsken.

 4 PRIS Forventet ca. 20.000 kr.

 5 TILMELDING Pr. mail senest søndag 
den 1. oktober 2023 til Katrine Cohen på 
 Forlaget Columbus,  
katrine@forlagetcolumbus.dk

FORMÅL
Faglig inspiration og efteruddannelse.

INDHOLD
Programmet er under nærmere udarbej
delse af Peter Brøndum, forfatter til ’USA’s 
udfordringer’, i samarbejde med  Forlaget 
Columbus og de faglige foreninger i 
engelsk og samfundsfag. Programmet 
beskrives dermed med forbehold, men der 
planlægges med stop i tre af sydens byer: 
Atlanta, Montgomery og New Orleans. Der 
vil være noget på programmet til begge fag: 
amerikansk præsidentvalg, besøg på vigtige 
museer og mindesmærker, men også hos 
nutidige NGO’er og IGO’er. Der vil også være 
fokus på nyere litteratur i form af møde med 
Jesmyn Ward (’Salvage the Bones’ og ’Sing, 
Unburied, Sing’) og Tom Piazza (’The City of 
Refuge’, og ’Why New Orleans Matters’).

ARBEJDSFORM
Foredrag og besøg hos interessenter.

REJSEKURSUS 2024 – THE CHANGING SOUTH?

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) Fagkonsulent Anna Holm 
Grønlund samt medlemmer fra opgave
kommissionerne.

 3 TID OG STED Onsdag den 18. januar 
2023, kl. 1016, Nyborg Gymnasium, 
 Skolebakken 13, 5800 Nyborg.

 4 PRIS 1.600 kr. for medlemmer, 1.950 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus dato 
på Engelsklærerforeningens hjemmeside  
www.engelskforeningen.dk/ kursusoversigt/
kommendekurser/

FORMÅL
Faglig forberedelse til skriftlig censur og 
inspiration til arbejdet med skriftlige opgaver.

INDHOLD
Kurset handler om karaktergivning og det 
skriftlige arbejde og har en indlagt work
shop om bedømmelsen af de skriftlige 
opgaver på hhv. hf B og stx Aniveau. 
Kurset vil give overblik over de skriftlige 
opgavers sammensætning, kravene til 
besvarelsen i eksamenssituationen og 
idéer til bedømmelsesarbejdet som skriftlig 
censor. Kurset veksler mellem oplæg og 
workshop. Om formiddagen vil der være et 
fagligt oplæg med inspiration til arbejdet 
med elevernes skriftlige færdigheder.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshop.

BEDØMMELSE AF SKRIFTLIGE OPGAVER – HF OG STX
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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) Forskellige oplægs
holdere.

 3 TID OG STED Mandag den 21. november, 
kl. 10.00, til tirsdag den 22. november 
2022, kl. 15.00, Sinatur Hotel Storebælt, 
 Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

 4 PRIS 4.000 kr. for medlemmer, 4.500 kr. for 
ikkemedlemmer (inkluderer overnatning 
og mad).

 5 TILMELDING Senest lørdag den 1.  oktober 
2022 på Engelsklærerforeningens 
hjemme side www.engelskforeningen.dk/ 
kursusoversigt/kommendekurser/

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
Foreningen indbyder igen til årskursus. 
Temaet bliver ’It’s lit!’ – så fokus bliver på 
litteraturen. Det nærmere program er under 
udarbejdelse. Yderligere vil fagkonsulen
ten komme og informere. Mandag aften 
afholder foreningen generalforsamling. 
 Yder ligere information: Hold øje med for
eningens hjemme side og Facebookside.

ARBEJDSFORM
Foredrag og workshop.

ÅRSKURSUS 2022 – IT’S LIT!

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) Afhænger af kurset.

 3 TID OG STED Afholdes på den enkelte 
interesserede skole.

 4 PRIS 7.500 kr. 

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

FORMÅL
Kurserne er halvdagskurser (tre timer) og 
har alle til formål både at inspirere og efter
uddanne engelsklærere på stx og hf.

INDHOLD
Indholdet afhænger af det enkelte kursus – 
se nærmere på foreningens hjemmeside.
Reformopdaterende emner:
• Kortfilm til eksamen på hf v. Anne Hviid 

Pilgård.
• Nye genrer i engelskfaget v. Morten 

Mølgård Pedersen. 
• Værklæsning og variation v. Eva Pors og 

Bodil Hohwü Nielsen. 

Tematiske kurser:
• Creative Writing in English Classes v. 

Leslie Crislip Nielsen og Trine Bierregaard.
• Fantastic Tales and How to Teach Them v. 

Brian D. EgedePedersen.
• Immigration i USA som tværfagligt emne 

og i SRP v. Mette Holm.
• Skotland v. Anne Mette Finderup.
• South Africa v. Karen Bente Holmgaard.
• Sustainability og clifi v. Bodil Hohwü 

Nielsen og Anette Damm Scheuer.

ARBEJDSFORM
Oplæg og diskussion.

SKOLEBASEREDE KURSER TIL ENGELSK
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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 
hf og VUC.

 2 UNDERVISER(E) Erfarne undervisere på hf: 
Bjørn Christensen, Ulla Tilma, Allan Hule
bæk, Kirsti Hogstad og Anne Hviid Pilgaard.

 3 TID OG STED Onsdag den 12. oktober 2022, 
kl 10.0016.00, VUC Vest, Stormgade 47, 
6700 Esbjerg.

 4 PRIS 1.600 kr. for medlemmer, 1.950 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus dato 
på Engelsklærerforeningens hjemmeside 
www.engelskforeningen.dk/kursusoversigt/
kommendekurser/

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
Vi sætter spot på undervisning på hf på 
denne dag med fire spændende oplæg 
udviklet af folk, som er på hf: 
• Bedømmelse af opgaverne til skriftlig 

eksamen v. Bjørn Christensen fra 
Opgavekommissionen.

• Sprogtilegnelse og didaktisering v. Ulla 
Tilma og Allan Hulebæk fra fagdidaktik.

• Mundtlighed på hf v. Kirsti Hogstad, 
HF&VUC Fyn.

• Kortfilm til eksamen på hf v. Anne Hviid 
Pilgaard, HF&VUC Nord.

Yderligere information: Hold øje med for
eningens hjemmeside og Facebookside.

ARBEJDSFORM
Oplæg og diskussion.

HF-DAG 2022

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. 
Forfatter til en række lærebøger om 
grammatik, fx ’Shortcut – Genvej til engelsk 
grammatik’ og ’A Concise Contrastive 
Grammar of English for Danish Students’.

 3 TID OG STED Dubleres tre gange:  
Risskov/Aarhus mandag den 19. september 
2022, kl. 915. Midtfyns Gymnasium/Fyn 
onsdag den 21. september 2022, kl. 915. 
 Rysensteen/København torsdag den 
22. september 2022, kl. 915.

 4 PRIS 1.600 kr. for medlemmer, 1.950 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursus dato 
på Engelsklærerforeningens hjemmeside 
www.engelskforeningen.dk/kursusoversigt/
kommendekurser/

FORMÅL
Faglig inspiration og efteruddannelse.

INDHOLD
Læreplanerne og de tilhørende vejlednin
ger for engelskundervisningen i gymnasiet 
og på hf blev justeret i henholdsvis 2017 
og 2019. Den væsentligste justering for 
grammatikundervisningen 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. Jeg har 
tidligere ved årskursus for engelsklærerne 
i november 2019 forsøgt at give forslag 
til, hvordan man – med disse nye  rammer 
– kan gribe grammatikundervisningen 
an. Disse forslag vil jeg gerne forsøge at 
udbygge på dette dagskursus, og ligesom 
sidst vil jeg som ’kontekst’ bl.a. bruge tekster 
fra gamle eksamensopgaver og tekster, 
som nogle gymnasielærere allerede bruger 
i undervisningen.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshop.

GRAMMATIKUNDERVISNINGEN ’REVISITED’!
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Engelsklærer
foreningen for gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Engelskundervisere. 

 2 UNDERVISER(E) Anne Mette Finderup, 
lektor på Ingrid Jespersens Gymnasie
skole. Medforfatter til ’Worlds of English’ 
og  ’Worlds of Now’.

 3 TID OG STED Torsdag den 1.  december 
2022, kl. 1316, Risskov Gymnasium, 
 Tranekærvej 70, 8240 Risskov.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer, 1.250 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursusdato 
på Engelsklærerforeningens hjemmeside 
www.engelskforeningen.dk/ kursusoversigt/
kommendekurser/

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
Det er nok både upræcist og overdrevet 
at sige, at Skotland er splittet, men der er 
både aktuelle og historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige temaer, som berører 
både interne og eksterne splittelser eller 
dobbeltheder i den skotske kultur. Skot
ternes legendariske hævdelse af egen 
selvstændighed, stolte traditioner og 
kamp for at holde sig fri af sassenacher
nes overherredømme er legendarisk – og 
næsten skamredet i populærkulturen. Det 
er en lang historie! Den kan gøres lang og 
kort, men er umulig at komme uden om – 
hvis man vil forstå den position, som the 
Scottish National Party, SNP, har, og det 
enorme sår, som Storbritanniens nej til EU 
har skabt i Skotland. Det er dog ikke et enigt 
Skotland, der ønsker den selvstændighed, 
som Boris Johnson ikke vil give skotterne 
lov til at stemme om (igen). Er man mere 
interesseret i andre former for splittelse, 
er det et klassisk tema i landet som sådan 
med Highlands og Lowlands, men også i 

hovedstaden, hvor dobbeltheden ikke bare 
som i alle større byer findes mellem fattige 
og velhavende områder, men også er helt 
fysisk mellem high og low: de dele af byen, 
der ligger på en af byens høje – som fx 
borgen – og så dem, der befinder sig der, 
hvor der engang var sump og kloak – som 
de stadig skumle gader omkring Cowgate. 
For ikke at tale om den eksplicitte opdeling 
mellem Old Town og New Town. Endelig er 
der den indre, menneskelige splittelse, som 
nogle mener har sine rødder i ovennævnte 
geografiske dualisme, men som i hvert fald 
kan læses i adskillige værker. Der er altså 
nok at tage fat på, og dette kursus vil præ
sentere det moderne Skotland i dette lys – 
gennem historien, politikken og litteraturen. 
Som en naturlig del vil idéer til studieture 
kunne inddrages.

ARBEJDSFORM
Oplæg.

SKOTLAND – ET SPLITTET LAND?

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) Mette Holm, lektor på 
Espergærde Gymnasium & HF, forfatter til 
’Being American’.

 3 TID OG STED Onsdag den 14.  september 
2022, kl. 1316, Tønder Gymnasium, 
 Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder.

 4 PRIS 850 kr. for medlemmer, 1.250 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursusdato 
på Engelsklærerforeningens hjemmeside 
www.engelskforeningen.dk/kursusoversigt/
kommendekurser/

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
Immigration i USA er et stort emne, så 
 opgaven er først og fremmest at finde 
den rette vinkel. Der er flere indgangs
vinkler til emnet, afhængig af hvilket fag 
man samarbejder med. USA modtager 
immigranter fra hele verden, og forskellige 
kulturer medfører forskellige vinkler. Jeg 
har her udvalgt to overordnede vinkler. Den 
første vinkel omhandler det historiske, hvor 
historie og dansk kunne være gode sam
arbejdspartnere. I den anden vinkel er fokus 
på den spanske del af immigration. Her er 
det oplagt at arbejde med spansk, historie 
eller samfundsfag. Jeg har valgt hispanics, 
da det er den gruppe af immigranter, som 
er mest synlig i den amerikanske hverdag. 
Historical approach: Why people immigra
ted and what they found in America (push 
and pull factors, Europe in the 17001800s, 
expansion of America, etc.); the American 
dream (definition, what it was, what it is, 
is it still obtainable? Political aspect of 
the dream, etc.); American values (Ameri

can identity, the foundation of a country) 
Spanish immigration: A: Coming to America: 
Why and how people immigrate to the US 
today. Work with statistics, theory, legal 
vs illegal immigration, political approach 
(Trump, Biden, DACA, political initiatives), 
etc. B: Living in America: Hispanics in 
American politics (influence, representation, 
values and views), living with two cultures 
(demographics, assimilation, segregation, 
consequences, identity). På kurset vil jeg 
uddybe punkterne og komme med littera
turforslag. Jeg vil forsøge at vise, hvordan 
’Being American’ kan bruges til disse vinkler, 
og hvor man kan søge efter mere materiale. 
Jeg vil også belyse, hvordan engelsk kan 
bruges metodisk til de forskellige vinkler.

ARBEJDSFORM
Oplæg.

IMMIGRATION I USA SOM TVÆRFAGLIGT EMNE OG I SRP
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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) Anne Sophie Refskou er 
ph.d. fra Aarhus Universitet og har mange 
års forsknings og undervisningserfaring i 
Shakespeares værker og deres receptions
historie.

 3 TID OG STED Dubleres: Mandag den 
26. september 2022, kl. 1016,  Syddjurs 
Gymnasium, Kr. Herskindsvej 6, 
8410 Rønde. Mandag den 3. oktober, 
kl. 1016, Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 
4600 Køge.

 4 PRIS 1.600 kr. for medlemmer, 1.950 kr. for 
ikkemedlemmer.

 5 TILMELDING Senest tre uger før kursusdato 
på Engelsklærerforeningens hjemmeside 
www.engelskforeningen.dk/kursusoversigt/
kommendekurser/

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
Hvordan kan vi gøre Shakespeares for
midable skuespil og sonetter endnu mere 
levende i engelskundervisningen? Kursets 
første del giver en teaterhistorisk indgangs
vinkel til at undervise eleverne i den tætte 
sammenhæng mellem Shakespeares tekst 
og hans teater, både i 1500/1600tallets 
London og i dag. Du får forslag til at læse og 
analysere tekstuddrag med særligt fokus 
på skuespilleren og publikums roller som 
medskabere af både indhold og formsprog. 
Samtidig vil du også få inspiration og forslag 
til at bruge den teaterhistoriske indgangs
vinkel i praktiske workshopbaserede øvel
ser, hvor eleverne selv prøver kræfter med 
skuespiller og publikumsrollen. Kursets 
anden del tilføjer en receptionshistorisk 
indgangsvinkel med fokus på  Shakespeares 
aktuelle relevans i populærkulturelle og 
politiske sammenhænge. Her vil du få inspi
ration til perspektivering og masser af mate
rialeforslag – inkl. til relevante eksamens
tekster. Der bruges eksempler fra flere 

skuespil, såsom ’Romeo og Julie’, ’Hamlet’, 
’Othello’ og ’Macbeth’. Kursets tredje del 
giver inspiration til et forløb med sonetter. 
Du vil få forslag til arbejdsopgaver baseret 
på udvalgte sonetter, hvor eleverne lærer 
om historisk kontekst, tematik og formsprog. 
Samtidig gennemgås perspektiverings
muligheder med fokus på sonetternes 
historiske og nutidige relation til diversitets
spørgsmål om fx race, køn og seksualitet. 
Kurset afholdes på engelsk.

ARBEJDSFORM
Oplæg og øvelser.

GØR SHAKESPEARE LEVENDE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Erhvervsgymnasiernes 
Engelsklærerforening

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på erhvervs
gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Jennifer BurkeHansen, 
Odense Tekniske Gymnasium, og Anne
Dorte Korsgaard Møller, UC Holstebro.

 3 TID OG STED Mandag den 7. november 
2022, kl. 1016. Kursussted offentliggøres 
snarest.

 4 PRIS 800 kr. for medlemmer af Erhvervs
gymnasiernes Engelsklærerforening, 
1.175 kr. for ikkemedlemmer, der får et års 
medlemskab af foreningen inkl.

 5 TILMELDING Senest fredag den 14. oktober 
2022 på www.engelsklaererforeningen.dk

FORMÅL
Inspiration til undervisning i værklæsning i 
engelsk.

INDHOLD
Innovative idéer til værklæsning i engelsk. 
Uanset hvilken gymnasieretning man 
underviser på, skal engelskundervisning 
være med til at fremme elevernes evner til 
at tænke innovativt og at arbejde med og 
udvikle innovative løsninger. På kurset vil 
du få: 
•  indblik i den innovative tilgang i 

undervisning
•  forståelse for, hvordan værklæsning kan 

styrke elevernes innovative kompetencer
•  konkrete idéer til innovative opgaver og 

forløb
•  redskaber, der kan anvendes i 

undervisning med det samme
•  faglig sparring med kolleger fra hele 

landet.

Så kom og være med! Du får innovative og 
elevvenlige redskaber til din undervisnings
værktøjskasse, som kan bruges med det 
samme!

ARBEJDSFORM
Oplæg og diskussion.

INNOVATION I VÆRKLÆSNING
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Erhvervsgymnasiernes 
Engelsklærerforening

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i engelsk på EUX 
merkantil, EUX teknisk, htx, hhx.

 2 UNDERVISER(E) Jennifer Burke- Hansen, 
Odense Tekniske Gymnasium, Gaby 
 Andersen, Mercantec Viborg.

 3 TID OG STED Torsdag den 8. september 
2022, kl. 10-16. Kursussted offentliggøres 
snarest.

 4 PRIS 800 kr. for medlemmer af  foreningen, 
ikke-medlemmer 1.175 kr. inkl. et års 
medlem skab af foreningen.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
18. august 2022 på  
www.engelsklaererforeningen.dk

FORMÅL
The argumentative essay.

INDHOLD
På kurset vil der være oplæg om the argu-
mentative essay, og hvordan vi kan under-
vise elever på EUX, htx og hhx i at mestre 
denne skriftlige eksamensgenre. Der vil 
være oplæg og masser af tips og konkrete 
arbejdsopgaver m.m.

ARBEJDSFORM
Oplæg, gruppearbejde og diskussion.

THE ARGUMENTATIVE ESSAY

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Erhvervsgymnasiernes 
Engelsklærerforening

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i engelsk på de 
erhvervsgymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Oplæg ved Lone Theils, 
Jørn Brøndal, Ulla Rahbek m.fl.

 3 TID OG STED Torsdag den 24. november 
til fredag den 25. november 2022, HUSET, 
Middelfart.

 4 PRIS Hele arrangementet i enkeltværelse: 
4.000 kr. ekskl. moms. Hele arrangementet 
uden overnatning og morgenmad: 3.000 kr. 
ekskl. moms. Ikke-medlemmer, tillæg: 
600 kr. ekskl. moms.

 5 TILMELDING Senest tirsdag den 1. novem-
ber 2022 på foreningens hjemmeside  
www.engelsklaererforeningen.dk

FORMÅL
Landskursus 2022.

INDHOLD
Velkommen til årets landskursus i Erhvervs-
gymnasiernes Engelsklærerforening, hvor vi 
har inviteret spændende oplægsholdere, der 
vil fortælle om the UK, the Mid-term electi-
ons, teaching poetry og meget andet. Des-
uden afholdes foreningens årlige generalfor-
samling torsdag den 24.  november kl. 17. Der 
vil også være mulighed for at møde repræ-
sentanter fra forlag som Systime, Gyldendal, 
Columbus og Min Læring på landskurset.

ARBEJDSFORM
Oplæg.

LANDSKURSUS 2022
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

ENGELSK

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Kurset er for dig, der er 
engelsklærer eller læsevejleder. Andre 
engelskfaglige ressourcepersoner på de 
gymnasiale uddannelser er også velkomne.

 2 UNDERVISER(E) Martin Hauerberg Olsen, 
lektor, Københavns Professionshøjskole.

 3 TID OG STED Fredag den 9.  september 
2022, kl. 9.00-15.00, Københavns 
Professions højskole, Tagensvej 18, 
2200 København N.

 4 PRIS 2.900 kr. plus moms.

 5 TILMELDING Senest fredag den 
12. august 2022 på www.kp.dk/ 
videreuddannelser/ordblindevenlige-greb-
i- engelskundervisningen-i-gymnasiet

FORMÅL
Du lærer at understøtte elevernes tilegnelse 
af færdigheder på ordniveau. Du stifter 
bekendtskab med stilladserende værktøjer 
og læse- og skriveteknologi som støtte for 
elevernes læsning og skrivning af tekster på 
engelsk. På kurset får du desuden viden om, 
hvordan flere af de ordblindevenlige greb 
også kan tilgodese de øvrige elevers læring.

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

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

ORDBLINDEVENLIGE GREB I ENGELSKUNDERVISNINGEN

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FILOSOFI

 7 KURSUSUDBYDER Filosofilærerforeningen 
for gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Filosofilærere på ungdoms-
uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Morten Dige, Institut for 
Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, 
 Jesper Ryberg, Institut for Kommunikation 
og Humanistisk Videnskab, RUC, Michael 
Paulsen, Institut for Kulturvidenskaber, 
SDU.

 3 TID OG STED Fredag den 7. oktober, 
kl. 10.00-16.00, Kolding Gymnasium, 
 Skovvangen 10, 6000 Kolding.

 4 PRIS 1.200 kr. for medlemmer af Filosofi-
lærerforeningen for gymnasiet og HF, 
1.600 kr. for ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Oplyses i medlemsmail og 
på foreningens Facebook-side.

FORMÅL
Faglig inspiration.

INDHOLD
Kurset sætter fokus på filosofiens anvendel-
sesmuligheder i praksis ved at tage fat på 
tre aktuelle problemstillinger. Morten Dige 
vil tale om krigens etik og de etiske over-
vejelser, der følger, når grove overtrædel-
ser af de ideelle moralnormer finder sted. 
Hvis de etiske normer fra fredstid ikke kan 
opretholdes, hvilke andre etiske normer kan 
så gøre sig gældende? Kan man tale om 
en retfærdig krig? Jesper Ryberg behand-
ler spørgsmålet om, hvorvidt fortiden kan 
bedømmes ud fra nutidens moralske nor-
mer, og om en moralsk dom over fortiden 
kan berettige at fjerne monumenter eller 
føre til, at en stat bør undskylde for fortidens 
gerninger. Michael Paulsen tager fat i den 
antropocæne tidsalder, karakteriseret ved at 
menneskelige aktiviteter i stor stil påvirker 
alle områder af jorden med global opvarm-
ning, kollaps af økosystemer og globale 
epidemier til følge. Hvad betyder det for 
menneskets blik på fortid, nutid og fremtid 
og på os selv og verden?

ARBEJDSFORM
Oplæg.

ANVENDT FILOSOFI
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FRANSK

 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) Tysk: Sabine Kramer er 
fra Tyskland. Fransk: Estelle Le Bonnec er 
fra Frankrig. Spansk: Teresa Alcacio er fra 
Mexico. Alle tre er erfarne voksenunder-
visere på Studieskolen.

 3 TID OG STED Skolebaseret kursus kan 
afholdes på egen skole eller i le:v:els 
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/kommende-kurser, eller ring eller 
skriv til os for et tilbud: tlf. 3318 7939/ 
level@studieskolen.dk

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 alt materiale 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 mel-
lem teoretisk og metodisk introduktion, 
gruppearbejde og afprøvning af de konkrete 
værktøjer som kommunikative øvelser, du 
kan integrere direkte i din undervisning.

SJOV MED SPROG PÅ TYSK, FRANSK ELLER SPANSK, SKOLEBASERET

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FREMMEDSPROG

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

 1 MÅLGRUPPE Sproglærere i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Christoph Schepers er 
sproglærer og coach og arbejder med 
fremmedsprogsdidaktik. Han er kursus-
leder i le:v:el – og har udviklet og imple-
menteret sprogcoaching i Danmark.

 3 TID OG STED Hvert kursusforløb består 
af fire hele kursusdage. Kursusforløbet 
afholdes to gange om året. Første gang 
onsdag den 14. september og torsdag den 
15.  september 2022 med opfølgningsdage 
tirsdag den 22. november 2022 og onsdag 
den 25. januar 2023. Anden gang  torsdag 
den 2. marts og fredag den 3. marts 2023 
med opfølgningsdage mandag den 
17. april og tirsdag den 23. maj 2023. Kurset 
foregår på Studieskolen i København, 
 Borgergade 12, København K.

 4 PRIS 11.450 kr. 

 5 TILMELDING www.studieskolen.dk/da/
level/kommende-kurser

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

INDHOLD
På kurset lærer du, at god og vellykket 
coaching er en samskabelse mellem coach 
og elev. Du skaber læring sammen MED 
eleverne – ikke FOR dem. Den gode sprog-
coaching skaber også en forandring i dig 
som lærer, og samskabelsen mellem dig 
og eleverne forandrer for altid dit eget syn 
på læring. Et væsentligt element i kurset 
er, at du selv bliver coachet gennem hele 
uddannelsen. Du kommer selv igennem 
processen og får på den måde et godt 
indblik i, hvorfor coaching giver mening. Du 
får rig mulighed for selv at coache, og du 
oplever, hvordan det føles at blive coachet. 
Derfor kan du omsætte det i praksis og selv 
coache, når du er færdig med uddannelsen. 
Det hele foregår selvfølgelig under super-
vision, så du bliver guidet hele vejen. 
Dette kursus giver dig:

•  ny indsigt i den nyeste teori omkring 
læring

•  et nyt syn på muligheder for at inddrage 
læringsteori i din undervisning

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

•  praktisk erfaring i at coache og blive 
coachet under supervision

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

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

ARBEJDSFORM
Vi arbejder meget praksisnært og veksler 
imellem teoretisk og metodisk introduktion 
og afprøvning af metoden og de konkrete 
værktøjer. Du får afprøvet, hvordan du bru-
ger metoden og stiller de gode spørgsmål. 
Du arbejder selv med et konkret mål og 
udarbejder din egen handlingsplan – inden 
du skal prøve det med dine elever.

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

FREMMEDSPROG

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

 1 MÅLGRUPPE Sproglærere i gymnasiet

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

 3 TID OG STED Du kan vælge imellem to 
forskellige kursusdatoer: Fredag den 
7.  oktober eller onsdag den 7.  december 
2022, kl. 9.30-16.30. Studieskolen, 
 Borgergade 12, København K.

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

 5 TILMELDING www.studieskolen.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 bruger vi de væsentligste elementer 
fra sprogcoaching i koncentreret form og 
præsenterer, hvordan du kan arbejde med 
klassecoaching integreret i din undervisning. 
Vi arbejder med ressourcer og potentiale: 
Hvordan kan du støtte eleverne med reflek-
terende samtaleøvelser, hvordan kan du 
hjælpe dem med at få øje på, hvordan de 

lærer bedst, og hvilke ressourcer der passer 
til dem, og som de synes er sjove at arbejde 
med? Dine elever skal lære at sætte deres 
egne mål for sproglæringen, de skal lære 
at få øje på ressourcer, og de skal arbejde 
selvstændigt med dem. På kurset får du 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 mel-
lem teoretisk og metodisk introduktion, 
gruppearbejde og afprøvning af konkrete 
værktøjer, som du kan integrere direkte i din 
undervisning.

SÅDAN FÅR DINE ELEVER LYST TIL AT LÆRE SPROG

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FREMMEDSPROG

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

 1 MÅLGRUPPE Sproglærere i gymnasiet.

 2 UNDERVISER(E) Stine Lema er udviklings-
konsulent i le:v:el. Hun er sprogcoach og 
kursusleder i le:v:el, har sproglig og faglig 
ekspertise inden for engelsk og arbejder 
med Cambridge English i gymnasierne.

 3 TID OG STED Du kan vælge imellem to 
forskellige kursusdatoer: Fredag den 
11. november 2022 eller mandag den 
6.  marts 2023, kl. 9.30-15.30, Studieskolen, 
Borgergade 12, 1300 København K.

 4 PRIS 2.600 kr. Kurset kan også rekvireres 
skolebaseret. Kontakt os om et tilbud på 
level@studieskolen.dk

 5 TILMELDING www.studieskolen.dk/da/
level

FORMÅL
Kender du det, at dine elever ikke har lyst 
til at tale det sprog, du prøver at lære dem? 
På dette kursus lærer du at lave relevante 
og motiverende problemløsende opgaver 
(tasks) til dine elever, og du lærer, hvordan 
du kan lave dem ud fra dit pensum.

INDHOLD
Det er ikke, fordi eleverne ikke VIL lære 
sproget. Men nogle elever synes ikke, at 
dele af pensum er relevant og meningsfuldt. 
Dermed har de svært ved at forholde sig til 
tekster, øvelser og grammatik. Derfor gæl-
der det om at lave øvelser, som aktiverer og 
giver dem lyst til at arbejde med sproget.
Det gør man bedst ved at arbejde med 
problemløsningsopgaver i undervisningen. 
Hvorfor virker problemløsningsopgaver? 
Vores hjerne fungerer bedst, når den får lov 
til at løse opgaver. Når hjernen har løst en 
opgave, oplever man balance og lyst til at 
løse flere opgaver. Derfor er tasks en rigtig 
god måde at få eleverne til at tale målspro-
get. Når eleverne løser opgaver, får de selv 
øje på det sprog, de mangler for at kunne 
løse opgaven, og de går selv i gang med 

at finde de ord og den grammatik, de skal 
bruge. Samtidig arbejder de i et miljø, hvor 
det er naturligt og i orden at lave fejl. Du får:
•  indsigt i, hvad kommunikativ sprog-

undervisning er, og hvordan du kan bruge 
tasks til at aktivere eleverne

•  konkrete eksempler på opgaver, der 
inddrager dit pensum og samtidig 
aktiverer eleverne

•  en overordnet struktur, du kan bruge til 
at lave dine egne aktiviteter, så du kan 
omsætte pensummet mere involverende.

Efter kurset kan du:
•  lave konkrete problemløsningsopgaver, 

der er relateret til din undervisning i 
gymnasiet

•  lave aktiviteter, der får dine elever til at 
kommunikere aktivt på målsproget.

ARBEJDSFORM
Vi arbejder praksisnært og veksler mellem 
teoretisk og metodisk introduktion, gruppe-
arbejde og afprøvning af de konkrete 
aktiviteter.

FÅ ELEVER, DER KOMMUNIKERER AKTIVT PÅ MÅLSPROGET
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

FYSIK OG ASTRONOMI

 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 Torsdag den 6.  oktober 
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 
4.  september 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 idéer til, hvordan 
du kan løfte kvaliteten af elevernes skriftlige 
arbejde i naturvidenskab. Redskaberne 
er nemme at implementere i den almin-
delige undervisning og kan bruges som 
små krydderier i undervisningen a kun få 
minutters varighed. Ved at bruge oplevelser 
som indgang til læring kan det åbne for 
nysgerrighed, interesse og engagement 
hos eleverne. Når eleverne fx selv sender 

plastikposer flyvende afsted som model for 
konvektion, så står princippet klarere, og 
det er lettere at huske. På kurset udvikler du 
redskaber, som kan hjælpe dine elever med 
det, de har svært ved. Fx hvordan de laver 
udregninger i fysik, afstemmer redoxreak-
tioner i kemi eller går til eksamen i biologi. 
Redskaber som kompetenceskabeloner kan 
hjælpe elever til at vide, hvad de skal gøre i 
bestemte situationer, og dermed undgå, at 
de laver de samme fejl igen og igen. Der-
udover arbejdes der med, hvordan forsøgs-
vejledning, 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?

GEOGRAFI, NATURGEOGRAFI OG GEOVIDENSKAB

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik og astronomi side 53
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

HISTORIE

 7 KURSUSUDBYDER Historielærerforeningen 

 1 MÅLGRUPPE Undervisere på de gymnasiale 
uddannelser i særligt historie, men kan også 
være relevant for samfundsfag.

 2 UNDERVISER(E) Lektor Morten Møller, 
ph.d. Niels Bo Poulsen og ph.d. Tore 
Hamming.

 3 TID OG STED Fredag den 7. oktober 
2022, kl. 9.00-15.00, Greve Gymnasium, 
 Rådhusholmen 12, 2670 Greve.

 4 PRIS 750 kr. 

 5 TILMELDING Senest fredag den 
9.  september 2022 på www.gl.org./gle

FORMÅL
Indblik i fænomenet fremmedkrigere fra et 
historisk perspektiv, som i nyere tid særligt 
har været aktuelt med Syriens-krigere og 
senest krigen i Ukraine.

INDHOLD
I forbindelse med Ukraine-konflikten er 
fænomenet endnu en gang blevet aktuelt. 
I skrivende stund meldes det, at over 40.000 
individer er blevet en del af den ukrainske 
fremmedlegion, herunder også en gruppe 
danske frivillige. Det er selvfølgelig ikke 
første gang, at danskere melder sig under 
fremmede faner. Kurset har fokus på et give 
et indblik i danske frivillige i tre eksempler 
på fænomenet:
•  Den spanske borgerkrig  

v. lektor Morten Møller.
•  Waffen SS under 2. Verdenskrig  

v. ph.d. Niels Bo Poulsen.
•  Islamisk Stat i Syrien og Irak  

v. ph.d. Tore Hamming. 

Sidst vil de tre eksempler blive sammen-
lignet i en fælles paneldebat omkring fæno-
menet, herunder med fokus på forskelle og 

ligheder mellem de tre nedslag. Vi slutter 
dagen af med en kort erfaringsudveksling 
og debat omkring emnets anvendelse i 
undervisningen.

ARBEJDSFORM
Tre foredrag med efterfølgende paneldebat 
samt videnudveksling og diskussion.

FREMMEDKRIGERE – DANSKERE I KRIG UNDER ANDRE FANER

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

HISTORIE

 7 KURSUSUDBYDER Historielærerforeningen 

 1 MÅLGRUPPE Historielærere på gymnasiale 
uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Christina Sørensen, 
museumsinspektør, Energimuseet, og 
Ulla Lindbæk Strøm, gymnasieformidler, 
Energimuseet.

 3 TID OG STED Torsdag den 29.  september 
2022, kl. 9.30-15, Energimuseet, 
 Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro.

 4 PRIS 400 kr. 

 5 TILMELDING Senest mandag den 
19.  september 2022.

FORMÅL
At få inspiration til enkel og tværfaglig 
undervisning samt opleve Energimuseet 
som oplagt mål for ekskursion.

INDHOLD
Velkommen til en spændende dag om 
teknologihistorie i det 20. århundrede, 
hvor du får masser af inspiration til din 
egen undervisning. Museet er desuden et 
oplagt mål for ekskursioner i historiefaget 
og i tværfaglige forløb, herunder DHO og 
SRP. På kursets første del vil museums-
inspektør Christina Louise Sørensen fortælle 
om forskning i den grønne omstilling, som 
forudsætter et blik for både fortid, nutid 
og fremtid, idet omstillingen må sættes i 
perspektiv til både den fortidige udvikling 
af det fossile samfund, transitionen mod en 
grønnere energi og fremtidens bæredygtige 
grønne energi. Kom med på en lyn-tour de 
force i museets forskning og formidling, og 
hør, hvordan museet ’oversætter’ energi-
sektorens viden til spændende, relaterbare 
historier i museets formidling til alle aldre. 
På kursets anden del vil Energimuseets 
gymnasieformidler, Ulla Lindbæk Strøm, 

præsentere de aktiviteter, som historie-
elever typisk vil lave på Energimuseet, 
samt idéer til videre arbejde efter besøget. 
Der bliver desuden mulighed for at prøve 
museets mystery hunts, der er udviklet 
i samarbejde med gymnasielærere fra 
Viborg Gymnasium. Ved at klare opgaverne 
på museums området introduceres vigtige 
aspekter i Danmarks energihistorie. Ulla 
Lindbæk Strøm har været gymnasielærer i 
15 år og er nu gymnasieformidler på Energi-
museet. Historieaktiviteterne er udarbejdet 
med museumsinspektører og historielærere 
fra Viborg Gymnasium & HF.
Se mere på https://energimuseet.dk/
dit-besoeg/gymnasier/

ARBEJDSFORM
Oplæg og opdagelse på museet.

HISTORIEFAGET PÅ ENERGIMUSEET  
– GØR DIN HISTORIEUNDERVISNING LEVENDE
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

IDRÆT

 7 KURSUSUDBYDER Gymnasieskolernes 
Idrætslærerforening

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i idræt på 
 gymnasiale uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Bjarke Andreasen (volley), 
Christina Spanggaard (rytmisk gym.), 
Solveig Gustafsson (jive/salsa), Signe 
Christensen (parkour), Thomas  Strømberg 
og Camilla Todsen (fodbold), Anders 
 Bergholdt (pickle).

 3 TID OG STED Onsdag den 14. september 
2022, kl. 17.00, til fredag den 16.  september 
2022, kl. 12.00. Begge dage på BGI 
 Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld.

 4 PRIS 4.000 kr. 

 5 TILMELDING Senest onsdag den 
24. august 2022. Tilmelding på  
www.gym-idraet.dk/arrangementer/gf22/

FORMÅL
Udbuddet af kurser er sammensat således, 
at der er kurser i idrætsfagets tre færdig-
hedsområder. I 2022 har vi igen valgt at lave 
seks kurser i alt, så der derved er to kurser 
fra hvert færdighedsområde. Ydermere kan 
der kun vælges langt kursus, dvs. kursus 
fra onsdag til fredag med to kurser. Vi kører 
igen med en deltagerkapacitet på 120 kur-
sister, da vi dublerer to af kurserne, så der 
derved bliver fire kurser at vælge imellem i 
hver runde. Kurserne har fokus på at opøve 
kursisternes tekniske og taktiske færdig-
heder i den pågældende disciplin, herunder 
indgår et eksempel på et nitimers forløb 
i disciplinen. Samtidig indgår teoretiske 
og eksamensrettede elementer, såsom 
 teori-praksis-kobling, drejebog, faglige mål 
og bedømmelse/læringsprøve.

INDHOLD
Kurserne er organiseret således, at man 
vælger ét kursus fra første runde (onsdag 
til torsdag) og ét kursus fra anden runde 
(torsdag til fredag), som det er skitseret 
i en oversigt på hjemmesiden. Der væl-
ges ét kursus fra runde 1 og ét kursus fra 

runde 2, dvs. kursus A/B/C/D samt kursus 
E/F/G/H. 

Se programmet på www.gym-idraet.dk/
arrangementer/gf22/ 

For yderligere oplysninger kan man kon-
takte Malte Trold Kirkegaard fra GI’s besty-
relse, akatmk@akat.dk eller tlf. 2699 6984.

ARBEJDSFORM
Praktisk ift. at lære samt øve teknikker i 
forskellige discipliner. Teoretisk ift. forståelse 
for taktikker, teoretiske koblinger, bedøm-
melse af elever, forløbsplan mv.

GF22 – GENERALFORSAMLINGSKURSUS I IDRÆT 2022

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

IDRÆT

 7 KURSUSUDBYDER Gymnasieskolernes 
Idrætslærerforening

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i idræt.

 2 UNDERVISER(E) Kurset er udbudt af 
 Gymnasieskolernes Idrætslærerforening. 
Der vil være flere undervisere på kurset.

 3 TID OG STED Fredag den 25. november til 
fredag den 2. december 2022.

 4 PRIS 9.800 kr. 

 5 TILMELDING Senest fredag den 27. maj 
2022.

FORMÅL
Formålet med kurset er at efteruddanne 
og inspirere idrætslærere i hvert af de tre 
færdighedsområder til, hvordan man i 
undervisningen kan arbejde med discipli-
nerne, herunder med en teori-praktik-kob-
ling i relation til eksamen.

INDHOLD
Alle kursister kommer igennem de samme 
nedenstående tre kurser, som hver består af 
otte timers undervisning.
1. Floorball.
2. Performance – moderne dans og 

 kontaktimprovisation.
3. Svømning, vandtilvænning og livredning.

Kursusprisen er kun 1.400 kr. pr. døgn for 
praktisk undervisning og eksemplariske 
forløbs- og lektionsbeskrivelser til brug 
direkte i undervisningen. Dertil indeholder 
kurset faglige møder med bl.a. fagkon-
sulenten, hvor vi vender aktuelle emner 
som træningsprojekt, individuel elevfeed-
back, karaktergivning, prøveforberedende 
undervisning og meget mere. Der vil også 
være mulighed for faglig fordybelse enkelte 

eftermiddage i nogle af de mange idræts-
genrer, som Club la Santa udbyder, med 
instruktion og/eller tid til faglig sparring 
med kolleger fra andre skoler.

ARBEJDSFORM
Kurserne vil veksle mellem praktiske og 
teoretiske dele.

LA SANTA – KURSUS 2022
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LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

PÆDAGOGIKUM

 7 KURSUSUDBYDER Gymnasieskolernes 
Pædagogikumforening

 1 MÅLGRUPPE Kursusledere, tilsynsførende, 
vejledere og andre interesserede.

 2 UNDERVISER(E) Gymnasieskolernes 
Pædagogikumforening.

 3 TID OG STED Torsdag den 10.  november, 
kl. 14.30, til fredag den 11.  november 
2022, kl. 15.00, Hotel Svendborg, 
 Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

 4 PRIS 2.800 kr. for medlemmer, 3.200 kr. for 
ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Tilmeld dig via vores med-
lemsportal www.2956.foreninglet.dk/
memberportal/frontpage senest mandag 
den 10. oktober 2022.

FORMÅL
Videndeling og netværksmøde. General-
forsamling og valg til bestyrelsen.

INDHOLD
På årsmødet kan du blive klogere, møde og 
udvide dit netværk samt få mere viden om 
pædagogikumuddannelsen. Hvert år nye 
aktuelle og spændende oplægsholdere.

ARBEJDSFORM
Oplæg og workshops.

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

KEMI

ALDRINGENS BIOLOGI  Se kurset under Biologi og bioteknologi side 40
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SAMFUNDSFAG

FREMMEDKRIGERE  
– DANSKERE I KRIG UNDER ANDRE FANER

 Se kurset under Historie side 54

SAMFUNDSFAG

REJSEKURSUS 2024  
– THE CHANGING SOUTH?

 Se kurset under Engelsk side 44

SAMFUNDSFAG

SAMBA 10 – VEJLEDERKONFERENCEN  Se kurset under Vejledning side 58

TEKNIKFAG OG TEKNOLOGI

HVORDAN LØFTER VI ELEVERNE  
FAGLIGT I NATURVIDENSKAB?

 Se kurset under Fysik og astronomi side 53

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

TYSK

 7 KURSUSUDBYDER Tysklærerforeningen 
for gymnasiet og HF

 1 MÅLGRUPPE Undervisere i gymnasiet 
og på hf.

 2 UNDERVISER(E) Foredragsholdere m.m. 
arrangeret af Tysklærerforeningen for 
gymnasiet og HF.

 3 TID OG STED Onsdag den 2. november til 
fredag den 4. november 2022. Overnatning 
på Premier Inn, Willy Brandt Straße 21, 
20457 Hamburg.

 4 PRIS 3.500 kr. for medlemmer, 4.000 kr. for 
ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 
1.  september 2022 på  
kursus@tysklaererforeningen.dk

FORMÅL
Formålet med årsmødet er at give et indblik i 
emner, som kan bruges i egen undervisning. 
Fokus vil være diversitet i både bybilledet 
og i skolelivet. Derudover introduceres til 
samtidslitteratur og kunsten i Hamburger 
Kunsthalle.

INDHOLD
Kurset starter på dag et med en havne-
rundfart med et litterært oplæg ’Das Tor 
zum Weltreich’. Eftermiddagen byder på 
en byvandring i Schanzenwiertel med 
emnet ’Ausdrucksmöglichkeiten politischer 
Diversität’ og fortsætter med en omvisning 
i samlingerne i Hamburger Kunsthalle. Efter 
aftenens fællesspisning er der mulighed for 
at gå til musical/i teater m.m. Kursusdag 
to starter med oplæg og besøg på skoler, 
hvor emnet er 'Diversität und Bildung – wie 
Hamburger Schulen mit Vielfalt  umgehen' 
efterfulgt af frokost samt et besøg og 
oplæg af fagkonsulenten Louise Ebbesen. 
Generalforsamlingen afholdes onsdag aften 
den 2. november på hotellet.

ARBEJDSFORM
Oplæg, byvandring, skolebesøg.

HAMBURG – ÅRSMØDE
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VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Læse- og Matematik-
vejlederforeningen for ungdoms- og 
videregående uddannelser

 1 MÅLGRUPPE Matematik- og læse vejledere 
ved ungdoms- og de videregående 
uddannelser.

 2 UNDERVISER(E) Forskellige oplægs-
holdere med viden inden for læse- og 
matematikvejledning. Bl.a. et fællesoplæg 
ved Lisser Rye Ejersbo, som vil tale om 
kognitive læreprocesser.

 3 TID OG STED Tirsdag den 29.  november 
til onsdag den 30. november 2022, 
Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg.

 4 PRIS 4.000 kr. for medlemmer, 4.500 kr. for 
ikke-medlemmer.

 5 TILMELDING Via foreningens hjemme-
side www.laeseogmatematikvejleder-
foreningen.dk

FORMÅL
Formålet med kurset er at bidrage til ny 
viden om vores fagområde samt at give lej-
lighed til kollegial sparring og igangsættelse 
af eventuelle samarbejder i regionerne.

INDHOLD
Årskurset består af et fælles og flere hhv. 
læse- og matematikvejlederrelevante 
teoretiske og praksisorienterede oplæg om 
læring, kognitive processer og udfordringer 
samt af videndeling i workshops og kolleger 
imellem. Der vil være fokus på vejledning 
på både EUD og gymnasiale ungdoms-
uddannelser.

LÆSE- OG MATEMATIKVEJLEDERFORENINGENS ÅRSKURSUS

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Ungdoms-
uddannelsernes Vejlederforening

 1 MÅLGRUPPE Vejledere og andre støtte-
personer.

 2 UNDERVISER(E) Se nærmere under 
indhold.

 3 TID OG STED Torsdag den 3.  november, 
kl. 10.30, til fredag den 4. november 2022, 
kl. 15.00, Hotel Nyborg Strand,  Østerøvej 2, 
5800 Nyborg.

 4 PRIS 3.700 kr., lavere pris ved delt 
 dobbeltværelse.

 5 TILMELDING Nyborg Strands hjemmeside 
senest mandag den 24. oktober 2022.

FORMÅL
Efteruddannelse og videndeling vedr. vej-
ledning og anden support til elever.

INDHOLD
Keynote-oplæg fra Torben Tranæs (VIVE) 
om reformer, Helle Rabøl Hansen om inklu-
sion/eksklusion og Vincent Hendricks (KU) 
om de unges univers. Workshops/talkshops 
om sorg, dysfunktionelle familier, diagnose-
unge, social kontrol, udlands ophold for 
elever og vejledere, SPS, kunstneriske 
grundkurser, samskabende vejledning, 
gymnasiefordelings-komplekset, tvivlere, 
ASF/Asperger, køn og identitet.

ARBEJDSFORM
Tre keynote-oplæg, to workshops/talk-
shop-runder, speed dating med kolleger.

SAMBA 10 – VEJLEDERKONFERENCEN

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

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

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

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

 3 TID OG STED Konferencecenter HUSET, 
Hinds gavl Allé 2, 5500 Middelfart. Fire modu-
ler. Modul 1: 19.-20. september 2022. Modul 2: 
5.-6. oktober 2022. Modul 3: 9.-10. november 
2022. Modul 4: 7.-8. december 2022.

 4 PRIS 16.300 kr. ekskl. moms og overnatning 
og inkl. forplejning for GL-medlemmer, 
19.180 kr. ekskl. moms og overnatning og 
inkl. forplejning for ikke-medlemmer.  
For 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
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 m.m. skal man ikke behandle unge, 
der mistrives, men man spiller en vigtig 
rolle i at hjælpe dem med at lave positive 
livsforandringer og ændre uhensigts-
mæssige tanke- og handlemønstre. Den 

kognitive metode kan anvendes på tværs af 
professioner og på forskellige niveauer og 
er lettilgængelig samt nem at implemen-
tere. Du kommer igennem følgende emner: 
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 

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

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

KOGNITIV VEJLEDER-UDDANNELSE

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

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

 3 TID OG STED Onsdag den 24. august, 
kl. 9.30, til torsdag den 25. august 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 åben for tilmeldinger helt frem til kursus-
dagen, medmindre der er udsolgt. Skriv ’GL’ 
i kommentarfelt for medlemsrabat.

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

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

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

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

UNGECOACHING – GRUNDKURSUS

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

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

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

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

 3 TID OG STED Mandag den 15. august, 
kl. 10.00, til tirsdag den 16. august 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 kur-
susdagen, 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, får kendskab til den 
kognitive metodes teknikker og redskaber 
samt værktøjer til at optimere dine samtaler 
med unge.

INDHOLD
Den kognitive metode er videnskabeligt vel-
dokumenteret og anerkendt som en af de 
mest effektive metoder i arbejdet med en 
bred vifte af menneskelige problemstillinger 
samt behandling af mere alvorlige lidelser 
som fx angst og depression. Mistrivsel 
forekommer i alles liv, og som fagprofessi-
onel, der arbejder med unge, står man ofte 
med et ungt menneske, der udviser tegn 
på mistrivsel. Det kan stå i vejen for, at den 
unge kan gennemføre en uddannelse, og 
psykiske problemer er således årsag til op 
mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddan-
nelser. Vejledere, undervisere m.fl. skal ikke 

behandle unge, der mistrives, men man 
spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med 
at lave positive livsforandringer og ændre 
uhensigtsmæssige tanke- og handlemøn-
stre. Her er den kognitive metode særdeles 
effektiv. Den kan anvendes på tværs af pro-
fessioner og på forskellige niveauer og er 
lettilgængelig samt nem at implementere.

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

KOGNITIV VEJLEDNING – STØT SÅRBARE UNGE

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 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 Onsdag den 31.  august, 
kl. 10.00-16.30, til torsdag den 1.  september 
2022, kl. 9.00-15.30, Konferencecenter 
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

 4 PRIS 4.415 kr. ekskl. moms og overnatning 
og inkl. forplejning for GL-medlemmer, fra 
5.195 kr. ekskl. moms og overnatning og 
inkl. forplejning for ikke-medlemmer.  
For overnatning se 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
Kurset kvalificerer dig til at yde en støttende 
og vejledende indsats over for angstramte 
unge, så de kan fastholdes i eller tilskyndes 
til at påbegynde en uddannelse. Kurset 
giver dig indsigt i, hvordan angst opstår, 
og hvad der vedligeholder den, kendskab 
til centrale begreber i kognitiv behandling 
af angst samt viden om, hvordan du bedst 
støtter den angstramte.

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

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

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

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

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

 3 TID OG STED Onsdag den 16. november, 
kl. 10.00, til torsdag den 17. november 2022, 
kl. 15.30, Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 
5250 Odense.

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

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 færdighedstræ-
ning, 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, 
casearbejde 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 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Københavns 
 Professionshøjskole

 1 MÅLGRUPPE Dig, der varetager eller som 
på baggrund af relevante erhvervserfarin-
ger ønsker at varetage uddannelses- og 
erhvervsvejledningsfunktioner.

 2 UNDERVISER(E)  
Læs mere om  uddannelsen på  
https://www.kp.dk/videreuddannelser/
diplomuddannelse-i-uddannelses- 
erhvervs-og-karrierevejledning/

 3 TID OG STED Vi har opstart i både 
 september og januar.

 4 PRIS Prisen for obligatoriske moduler på 
ti ECTS er 12.900 kr. Prisen for valgfrie 
moduler på fem ECTS er 7.600 kr. Der er 
mulighed for at søge økonomisk støtte.

 5 TILMELDING  
Via www.kp.dk/videreuddannelser/
diplomuddannelse-i-uddannelses- 
erhvervs-og-karrierevejledning/

FORMÅL
Uddannelsens formål er, at den studerende 
udvikler teoretiske og praktiske kompeten-
cer til at vejlede børn, unge og voksne om 
valg af uddannelse og erhverv.

INDHOLD
Diplomuddannelsen i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning skal bidrage 
til at skabe en fælles professionalitet på vej-
ledningsfeltet. Uddannelsen lægger vægt 
på at medvirke til udvikling af en professi-
onel og sammenhængende vejlednings-
indsats. Du udvikler teoretiske og praktiske 
kompetencer (herunder samtaleteknikker) til 
at vejlede børn, unge og voksne om valg og 
gennemførelse af uddannelse og om valg af 
erhverv. Vi arbejder med, hvordan interesser 
og personlige forudsætninger inddrages, og 
undervisningen giver et indblik i den sam-
fundsmæssige og erhvervsmæssige udvik-
ling. Den færdiguddannede uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejleder kan bidrage 
selvstændigt til organisering, evaluering og 
kvalitetsudvikling af vejledning. Uddannel-
sen er normeret til 60 ECTS-point, svarende 
til et årsværk. Uddannelsen består af de tre 

obligatoriske moduler på hver ti ECTS, et 
valgfrit modul på fem ECTS og et afgangs-
projekt (15 ECTS). De obligatoriske moduler 
er: vejledning og vejleder, vejledning og 
individ, vejledning og samfund.

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

DIPLOM I UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING
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VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Inter-mezzo 

 1 MÅLGRUPPE Teamlærere, mentorer, 
studie vejledere, sps-vejledere.

 2 UNDERVISER(E) Lotte Juul Lauesen, 
 Inter-mezzo. Underviser, konsulent, coach 
og forfatter, bl.a. til ’Den gode elevsamtale’, 
Akademisk Forlag 2013 og 2018.

 3 TID OG STED Torsdag den 8.  september, 
kl. 10, til fredag den 9. september 
2022, kl. 16. Kurset gentages torsdag 
den 2. februar, kl. 10, til fredag den 
3. februar 2023, kl. 16, Danhostel Kolding, 
 Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding.

 4 PRIS 5.195 kr. plus moms inkl. overnatning, 
forplejning to dage samt bogen ’Den gode 
elevsamtale’.

 5 TILMELDING Senest torsdag den 11.  august 
til septemberkurset og torsdag den 
5. januar til 2023-kurset.  
Info@inter-mezzo.dk. Maks. 12 deltagere.

FORMÅL
På 13. år udbydes kurset, der lærer dig, 
hvordan du skaber en god relation og 
dermed en konstruktiv samtale med eleven. 
Kurset udbygger dine samtalekompeten-
cer. Det sætter ord på det, du allerede gør, 
giver dig nye redskaber til det, du endnu 
ikke gør, og skaber en træningsbane at øve 
samtaleredskaberne på, så du kan omsætte 
dem i praksis i morgen. Du lærer redskaber 
til at strukturere samtalen og sikre fremdrift 
og mål i samtalen uden at tage ansvaret fra 
den unge. Hvordan skaber man den gode 
relation uden at blive privat? Hvordan lader 
man eleven bevare ansvaret for sig selv og 
støtter eleven i det? Hvordan stiller man de 
gode spørgsmål – uden løftet pegefinger? 
Hvordan kommer man ud af automatsamta-
len og ind i en samtale, der rykker?

INDHOLD
Den gode relation er forudsætningen for 
læring og trivsel. Mange unge mistrives, 
og relationsarbejdet synes vigtigere end 
nogensinde. Her bliver gode samtalered-
skaber helt centrale, så eleven oplever at 
få hjælp til selvhjælp. På kurset arbejder 

vi med at professionalisere samtalen, så 
den balancerer mellem en støttende og en 
udfordrende tilgang. Vi skal turde forvente 
noget af den unge. Kurset udbydes også 
tilrettet den enkelte skole og har fundet vej 
til over 80 gymnasier, hf-kurser, pædagogi-
kumkurser, rektornetværk og SIP-konferen-
cer, altid tilpasset det enkelte sted.

ARBEJDSFORM
Kurset vil veksle mellem oplæg, samtale 
og træning. Teorierne bliver belyst gennem 
praktiske eksempler, og undervisningsfor-
men vil afspejle en coachende tilgang med 
en klar rammesætning, så kursets pointer 
demonstreres i praksis. Bogen ’Den gode 
elevsamtale – en coachende tilgang til 
mødet med unge’ er grundbog og udleve-
res på kurset.

DEN GODE ELEVSAMTALE – OM TRIVSEL, MOTIVATION OG LÆRING

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

LÆS OM KURSET PÅ  
WWW.GL.ORG/KURSEROGARRANGEMENTER 

VEJLEDNING

 7 KURSUSUDBYDER Generator  
– pædagogik og psykologi

 1 MÅLGRUPPE Undervisere, pædagoger, 
vejledere, mentorer og andre fagprofessi-
onelle.

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

 3 TID OG STED Konferencecenter HUSET, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. 
Tre moduler: Modul 1: 27.-28. september 
2022. Modul 2: 10.-11. november 2022. 
Modul 3: 5.-6. december 2022.

 4 PRIS 15.100 kr. ekskl. moms og overnatning 
og inkl. forplejning for GL-medlemmer, 
17.680 kr. ekskl. moms og overnatning og 
inkl. forplejning for ikke-medlemmer. For 
overnatning se www.generatorpp.dk

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

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

INDHOLD
Det er en almindelig del af ungdomstiden 
at svinge mellem en stor selvstændigheds-
trang på den ene side og et lige så stort 
behov for bekræftelse fra omgivelserne 
på den anden. Det er en kæmpe styrke at 
kunne se igennem de unges ydre facade 
og være nysgerrig på, hvad der gemmer sig 
bag ved. 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 forbe-
redt på at lægge øre til mange små, store 
og til tider svære problematikker. Du må 
være klædt på til håndtere samtaler med 
mange forskellige typer af unge samt lytte 

og hjælpe de unge med at tackle deres 
udfordringer.
Modul 1: Relationsdannelse og coachende 
samtaler 
Modul 2: Ungetyper og tematikker 
Modul 3: Din rolle som ungecoach

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

UNGECOACHUDDANNELSE – MED ET KOGNITIVT FOKUS
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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-E’s udgift til kursusstederne. 
Det er muligt uden omkostning at sende 
en kollega i stedet, hvis den tilmeldte er 
forhindret.

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

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

BETALING
Betaling af kursusafgiften skal først ske, 
når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen 
sendes til skolens administration eller den 
betaler, der er registreret på tilmeldingen. 
Der lægges ikke moms til de anførte priser. 

Kursusafgiften skal som udgangspunkt 
være betalt forud for kurset og senest på 
den forfaldsdato, der står på fakturaen; nor-
malt 15 dage forud for kursusdatoen. Kur-
susafgiften dækker normalt fuld forplejning.

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

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

KONTAKT TIL GL-E
Se kontaktoplysninger på katalogets 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
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