
 
  

Fagudvikling i praksis, FIP, spansk hf og stx, 2019 

Tid og sted  
Den 25. februar 2019 kl.9.30 – 16.00 – Københavns VUC, Sankt Petris Passage 1, København  
(FIP1819-20a)  
Den 4. marts 2019 kl.9.30 – 16.00 – Marselisborg Gymnasium, Århus (FIP1819-20b)  

Forberedelse til kurset 
1. Medbring undervisningsmateriale fra den daglige undervisning, fx tekst, billede eller film, til 

workshop Implementering af medbragt materiale til den daglige skriftlige praksis.   

2.  Se vejledningen til digitale kompetencer, 2017: https://www.uvm.dk/gymnasiale-

uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag 

3. Overvej hvordan du i din daglige praksis arbejder med digitale kompetencer i spanskfaget. Overvej 

hvorledes digitale kompetencer og værktøjer kan bidrage til at styrke elevernes digitale dannelse.  

Kursusmateriale er tilgængeligt på kursus dagen via link  og kan efterfølgende 

tilgås på EMU. 

Program 
 

Kl .9.30-10.00 : Ankomst med kaffe, te  og brød 

Kl.10.00-10.45: Velkomst og præsentation af dagens program, v. Tine Brandt,  

fagkonsulent 

Dette års tema: Skriftlighed og skriftlig prøve samt digital dannelse og digitale kompetencer 

Opmærksomhedspunkter i 2017-læreplanerne 

Kl.11.00-12.00: Oplæg v. Susanne Seedorff Galsøe,  Lektor, Hjørring Gymnasium   

Den daglige skriftlige praksis og den skriftlige eksamensopgave  

Kl.12.00-12.10: Pause 

Kl.12.10-13.00: Workshop med afsæt i Susanne Seedorff Galsøes oplæg. 

Implementering af medbragt materiale til den daglige skriftlige praksis 

Kl.13.00-13.50: Frokost 

Kl.13.50-14.30: Oplæg og workshop v.  Henrik Køhler Simonsen, cand.ling.merc. i  

        engelsk, Ph.d. i informationsarkitektur , Smartlearning  

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag


Forankring af digitale kompetencer i undervisningen: Hvordan kan man udfolde en komplementær 

faglighed i spanskfaget: digital dannelse og digitale kompetencer 

Kl.14.30- 14.45: Kaffe og te 

Kl.14.45: 15.50: Oplæg og workshop v.  Henrik Køhler Simonsen,  

 cand.ling.merc. i engelsk, Ph.d. i informationsarkitektur , Smartlearning, 

fortsat  

Kl.15.50-16.00: Opsamling, evaluering og ”tak for i dag”, v. Tine Brandt  

 

*OBS. - Workshoppen er forankret i oplægget  

 

 

 

 

Tidspunkt Emne Aktør 

Kl.9.30-10.00 Ankomst: Kaffe, te, brød Alle 

Kl.10.00-10.45 Velkomst og præsentation af 
dagens program 
 
Hvorfor digitale kompetencer?  
Hvorfor fokus på skriftlighed? 
samt  
Opmærksomhedspunkter i 2017-
læreplanerne  
 

Tine Brandt, fagkonsulent 
 
 
 

Kl.11.00-12.00 Oplæg: 
Den daglige skriftlige praksis og 
den skriftlige eksamensopgave  
 

Susanne Seedorff Galsøe, 
Lektor, Hjørring Gymnasium 
 

Kl.12.00-13.00 Workshop med afsæt i Susanne 
Seedorff Galsøes oplæg: 
Implementering af medbragt 
materiale til den daglige 
skriftlige praksis  

Susanne Seedorff Galsøe, Lektor, 
Hjørring Gymnasium 
og  
Tine Brandt, fagkonsulent 
 

Kl.13.00-13.50 Frokost Alle 

Kl.13.50-14.30 
 
 
 
 

Oplæg og workshop: 
Forankring af digitale 
kompetencer i undervisningen: 
Hvordan kan man udfolde en 
komplementær faglighed i 

Henrik Køhler Simonsen, 
cand.ling.merc. i engelsk, Ph.d. i 
informationsarkitektur, 
Smartlearning 
 



 
 
 
 
 
Kl.14.30- 14.45 
 
Kl.14.45-15.50 

spanskfaget 
  
OBS. - Workshoppen er forankret 
i oplægget  
 
Kaffe, te, kage 
 
Oplæg og workshop, fortsat 
 

Kl.15.50-16.00 
 
 
 
 

Opsamling, evaluering og tak for i 
dag. 

Tine Brandt  

 
 
OBS! Materiale og oplæg bliver tilgængeligt på EMU efterfølgende.  
  
 


