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Invitation til kursus om faglig udvikling i praksis (FIP) i dramatik  
Undervisningsministeriet afholder fredag d. 15. november 2019 kursus på Rosborg Gymnasium i Vejle om Faglig 
udvikling i praksis (FIP) i dramatik.  
Kurset fokuserer i år på de globale kompetencer i dramatik, og det er lykkedes at få dramaturg Per Kap Bech 
Jensen og et mindre hold af skuespillere fra Odin Teatret til at deltage i FIP med oplæg og workshop om 
formiddagen. Eftermiddagsprogrammet vil byde på Marlene Ballebyes erfaringer med arbejdet med det 
globale på helskoleniveau og i det praksisnære eksempel fra dramatikundervisningen. 
Som afslutning på dagen vil vi lade jer komme på banen i diskussioner om læreplanen i dramatik med henblik 
på at finde ud af, hvilke kurser eller andet, I har brug for i fremtiden. 
Fordi vi både skal diskutere og sparre om den globale kompetence og fagets læreplan, vil vi bede jer læse 
vedhæftede materiale. 
Efter kurset vil vi dele materiale via det link, der ligger nederst på denne side. 
I umiddelbar forlængelse af FIP-kurset afholdes der generalforsamling i Dramatiklærerforeningen.  
 
Program  
09:30-10:00 Ankomst og morgenkaffe  
10:00-10:30 Velkommen og introduktion til det globale i faget og i uddannelserne  
v/ Thomas Hammer, fagkonsulent, UVM, og  den faglige forening 
10:30-12:30 Globale kompetencer i dramatik eksemplificeret ved Odin Teaterets arbejde  
v/ Per Kap Bech Jensen  
12:30-13:30 Frokost  
13:30-14:15 Indgange til det globale i dramatik 
v/ Marlene Follmann Ballebye, lektor v. Rysensteen Gymnasium 
14:15-14:30 Pause  
14:30-15.30 Opsamling på dagen og diskussion af læreplanen i praksis v/ Den faglige forening 

• Hvad har jeg fået ud af dagens oplæg, og hvordan kan jeg bruge det i min praksis fremadrettet? 
• Hvad har vi oplevet som positivt i tankerne bag reformens nye læreplaner for dramatik?  
• Hvad har været nemt at forløse, og hvad har været vanskeligt?  
• Hvilke områder i min daglige praksis har jeg brug for hjælp til at håndtere og udvikle?  

 
Tilmelding, pris og praktiske oplysninger  
FIP1920-42: Fredag d. 15/11 kl. 10-15.30 på Rosborg Gymnasium og Hf, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle  
Tilmelding til FIP kurserne sker via GL-E: FIP1920-42  
Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Spørgsmål om tilmelding og fakturering rettes til GL-E på gl-e@gl.org 
eller på tlf. 3329 0900.   
 
 
Mange hilsner 
Thomas Hammer 
thomas.erik.hammer@stukuvm.dk 

 

Link til materiale: https://padlet.com/thomasehammer/71kyhtv18blz 

 

 


