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Rammesætning af dagen: 
Visioner og tanker for faget: 

• Dialog • Relevans • Værdifuldt 

Dialog: 
Faget skal udvikles i en dynamisk proces • hvad virker og hvad virker ikke? (dialog med jer!) 

Relevans: 
Faget skal opgradere det praksisnære afsæt • ”virkeligheden” skal løbende integreres aktivt 
i den daglige undervisning (fokus på relevansen for eleverne) 

Stafetten er givet videre …… 

Værdifuldt: 
Faget skal tænkes yderligere tværfagligt – i endnu højere grad synliggøre fagets betydning 
og samspil med andre fag (værdifuldt i relation til SO og SOP osv.) 



 
   

   
 

 

 

 

  

  

Rammesætning og
formålet med i dag? 
Vi skal hjælpe hinanden, og 

sammen udvikle faget! 

Hente inspiration fra oplægsholderne: 

• Rikke (Gruppesammensætning) 

• Claus (B-eksamen) 

• Lars (Typeopgave 2) 

• Dernæst jeres aktive deltagelse! 

• ”Lærerens hæfte” 



   
  

        

                                
      

   
     

                                                
   

      

                                 
 

 

Plan for dagens FIP: 
09:30 – 10:00 

10:00 – 10:30 

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:00 

14:00 – 14:15 

14:15 – 15:15 

15:15 – 15:45 

15:45 – 16:00 

Ankomst og kaffe 

Velkomst og rammesætning af dagen v/Claus Rønberg, fagkonsulent 

Gruppesammensætning i en klasse – hvordan gør vi det? 
v/Rikke Bøgelund Petersen, Cand.scient. i Idræt og Psykologi 

Mundtlig eksamen – evaluering på B-niveau 
v/Claus Faber Timm, pædagogisk konsulent og Claus Rønberg 

Frokost 

Skriftlig eksamen – Vejledende opgavesæt 2 
v/Lars Dombrowsky, formand for opgavekommissionen 

Kaffepause 

Workshop – ”Lærerens hæfte” – hvordan gør vi det? v/alle deltagere 

Opsamling fra workshop – hvilke fokuspunkter fandt vi? 
v/Lars Dombrowsky 

Afslutning v/Claus Rønberg 



  
 

  

Oplæg om gruppedannelse 
v/Rikke Bøgelund Petersen 

Cand.scient i Idræt og Psykologi 



 
 

Oplæg om evaluering af B-eksamen 
v/Claus Faber Timm 

Pædagogisk konsulent 



 
  

Oplæg om ”Vejledende opgavesæt 2” 
v/Lars Dombrowsky 

Formand for opgavekommissionen 



 

 

Regler for afvikling af skriftlig eksamen (lokation) 
Det er institutionen selv, der både har ansvaret og bestemmer. I princippet rektor, 
men planlægges gerne af en eksamensplanlægger. 
Henvisning til den almene eksamensbekendtgørelse: 

Kap 2. § 4: 

”Lederen for den prøveafholdende institution eller gymnasiale afdeling på et 
voksenuddannelsescenter, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser 
og almen voksenuddannelse m.v., er ansvarlig over for Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling for afholdelse af prøver og eksamen ved institutionen.” 

(https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722). 
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www.kortlink.dk/23vdg 
Grupper til workshop: 

Arbejdsspørgsmål: 
(5 kategorier) 

1. Form 

2. Indhold 

3. Taksonomi 

4. Læringsudbytte 

5. Lærer-censor forhold 

www.kortlink.dk/23vdg 

www.kortlink.dk/23vdg
www.kortlink.dk/23vdg


      
 

 
  

Opsamling fra workshoppen 
hvilke fokuspunkter fandt I? 

v/Lars Dombrowsky 
Formand for opgavekommissionen 



   
 

Tak for jeres deltagelse 
og 

…… kom godt hjem! 


