
Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Faglig udvikling i praksis – 
religion  
Forår 2018 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 



Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

FIP – Religion - 2018 
10.00-10.30: Intro til dagens program & lidt om 
vejledningen ved Christian Vollmond 
10.30-11.40: Data-anvendelse i religionsvidenskab ved 
Katrine Frøkjær Baunvig  
11.40-11.50: Kaffepause 
11.50-12.15: Diskussion ved bordene om digital dannelse i 
religionsundervisningen 
12.15-12.25: Opsamling in plenum 
12.30-13.00: Frokost 
13.00-14.15: Det nye i religion B ved Signe Elise Bro 
14.15-14.30: Kaffepause 
14.30-15.45: Teori og religionssociologi på religion C ved 
Thomas Thomsen 
15.45-16.00: Evaluering og afrunding 23/03/18 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Handlingsplan for teknologi 
i undervisningen  
 ”Danske børn og unge skal kunne skabe kreativt med digital teknologi 
og ikke blot være brugere af den. Så kort kan min vision for brug af 
teknologi i skolen, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser 
formuleres. Skolerne har et ansvar for at ruste den enkelte elev og 
studerende til at begå sig i et stadigt mere digitaliseret samfund. Her er 
det afgørende, at vi er ambitiøse og giver eleverne en forståelse af 
teknologiens byggeklodser. De skal kunne gå kritisk og analytisk til 
udviklingen og derigennem blive skabere af teknologien – fremfor blot 
brugere af den.” Merete Riisager, 6/2-2018 
• Indsatsområde 1: Styrket teknologiforståelse for alle børn, unge 

og voksne 
• Indsatsområde 2: Styrkede digitale kompetencer hos lærere, 

ledere og pædagogisk personale 
• Indsatsområde 3: Bedre brug af it i undervisningen  
• Indsatsområde 4: Brugervenlig digital infrastruktur og læremidler 
• Indsatsområde 5: God brug af data og dataetik  
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Nyt fra fagkonsulenten 
• Eksamensbekendtgørelsen & -information 
• Vejledninger 
• Spørgsmål 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

UVMs Prøve- og 
eksamensinformation 
(under revision) 
”Opgaver og materialer sendes til censor mindst 5 hverdage før prøvens 
afholdelse, medmindre særlige forhold er til hinder herfor. Det kan betyde, at 
udsendelsen må foretages, før eksamensplanen er offentliggjort. Udsendelsen af 
opgaver og materialer må da kun ske i et omfang, der ikke medfører, at andre 
dele af eksamensplanen kan udledes.” 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Bekendtgørelse om visse regler 
om prøver og eksamen 
§ 6. Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder 
digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger. 
Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, 
herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, 
eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal 
udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed 
eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. 
Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog 
stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil. 
Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt 
efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til 
undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i 
undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan 
medbringes og opbevares lokalt. 
Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under 
prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at 
det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under 
prøven. 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Uklare eksamensregler får 
hård kritik, 10/1-2018 
GYMNASIESKOLEN.DK HAR BEDT UNDERVISNINGSMINISTERIET 
OM AT UDDYBE BEKENDTGØRELSEN: 
Ifølge ministeriet må eleverne godt bruge internettet for at få adgang til digitale 
ordbøger og i-bøger, som har været brugt i undervisningen, men ikke til e-bøger, 
da de kan downloades og opbevares lokalt. 
Eleverne må heller ikke gå på nettet for at hente konkrete opslag i databaser, 
opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia og lignende, der er blevet brugt i 
undervisningen, fordi de også kan opbevares lokalt. 
Det er heller ikke tilladt at tilgå interaktive programmer (for eksempel Wolfram 
Alpha, Google Translate, Google Earth og Grammarly), databaser, leksika, 
verbebøjere og lignende. 
Det er ledelsen på den enkelte skole, der skal afgøre, om det i praksis er muligt 
for eleverne at opbevare noter og egne arbejder på computeren. 
Materiale, der ikke kan opbevares lokalt, kan eksempelvis være tv-klip og 
animationer fra nettet eller tilsvarende, der indgår i eksaminationsgrundlaget for 
en prøve, for eksempel i en portfolio eller som en del af et selvstændigt projekt. 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Vejledninger 
• Dynamiske dokumenter -> ændringer på vej 
• Samlet vejledning for religion B (vfa) og religion C (stx/hfe) 

• Store dele ens – forskelle uddybet 
• Adskilte afsnit i forbindelse med forskelle fx fagligt samspil, 

prøveform, m.m. 
Kan hentes på uvm.dk  
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 2.4. Omfang 
”Omfanget af fagligt stof anføres i beskrivelsen af den gennemførte undervisning 
(undervisningsbeskrivelsen), der færdigredigeres ved afslutningen af 
undervisningen i det enkelte fag. Omfanget angives normalt med en sådan 
detaljeringsgrad, så det af undervisningsbeskrivelsen fremgår, hvorledes det 
faglige stof har været vægtet i undervisningsforløbet. Dette kan fx ske ved at 
angive et skønsmæssigt sidetal eller en procentvis fordeling af stoffet” 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Spørgsmål? 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Erfaringsudveksling og 
ideudvikling 
• Hvordan arbejder I med digital dannelse på din institution?   

• Har I en fælles progressionsplan?  
• Er fagene forpligtede på noget bestemt? 

• Har oplægget inspireret til nye ideer om, hvordan man kan 
arbejde med data, teknologi og digital dannelse?   

FÆLLES OPSAMLING PÅ SNAKKEN VED BORDENE KL. 12.15 
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