
 
 

 

 

 

Fagudvikling i Praksis 2020 

Dansk HTX 

 

Torsdag den 12. marts 2020, IBC Fredericia, Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia  

 

Program 

9.30 – 10.00  Ankomst og kaffe 

 

10.00 – 10.15  Velkomst og gennemgang af dagens program 

v/ fagkonsulent Søren Husted-Pedersen 

 

10.15 – 10.45  Kort status over faget og rammesætning af årets tema innovative 
kompetencer. 

v/ fagkonsulent Søren Husted-Pedersen 

 

10.45 – 11.45  Innovation i dansk 

Hvordan går det med innovation i dansk på de gymnasiale uddannelser? Har 
man i faget fundet ud af, hvordan innovation kan indgå som en naturlig del af 
den daglige undervisning? Eller oplever man, at innovative forløb sluger for 
meget tid og placerer sig i periferien af det danskfaglige kernestof?  

Ved at fokusere på mulighederne for at implementere innovative 
delelementer i danskundervisningen bliver innovation ikke bare forenelig med 
fagets faglige mål, men kan også komme til at fungere som et 
motivationsskabende didaktisk greb.  

Dette oplæg vil opridse nogle af de erfaringer, vi har gjort os inden for netop 
innovation og mulighederne i dansk.  

v/lektor Tine Hjortbak, HF & VUC Fyn Odense 

  



 
 

 

 

11.45 – 12.30 Skriftlighedsvæg 

 En opslagstavle kan vende op og ned på innovationsdidaktik og 
skriveundervisning – hvis den er stor nok. I dette oplæg fortæller tre 
undervisere fra Teknisk Gymnasium Holstebro om deres 8 x 3 meter store 
Skriftlighedsvæg, hvor elever og lærere sammen skaber værker af skrift. De tre 
undervisere vil fortælle om konkrete projekter fra Skriftlighedsvæggen, om 
tværfagligt samarbejde og om, hvordan de arbejder innovativt med tekster, 
værker og udstillinger. 

v/Charlotte Bork Høvsgaard, Thorkil Hauge Mortensen og Tom Juhl Nielsen 

  

12.30 – 13.30  Frokost 

 

13.30 – 14.30  De nye skriftlige eksamensgenrer – forventninger og krav 

Oplægget gennemgår kort de nye eksamensgenrer. Der vil især være fokus på 
opgavetypen: Analyse, vurdering og diskussion. Oplægget vil stille skarpt på 
udvalgte dele af forskellige elevbesvarelser og lægge op til en drøftelse af, 
hvad der vægtes i bedømmelsen.  

v/lektor Gitte Lautrup og lektor Claus Holst 

 

14.30 - 15.00 Kaffe og kage 

 

15.00 – 15.45 Opsamling og spørgsmål  

 

15.45 – 16.00  Afrunding, evaluering og tak for denne gang! 

 

Vejledning til innovative kompetencer:  

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

Lærerens hæfte: 

http://materialeplatform.emu.dk/node/156.html 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag
http://materialeplatform.emu.dk/node/156.html

