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Faglig udvikling i praksis (virtuel 2020) – engelsk hhx 
 
Undervisningsministeriet afholder kursus i Faglig udvikling i praksis (FIP) i engelsk på hhx. 
 

 FIP2021-26a (hhx) 13. januar 2021. Kurset afholdes virtuelt 11.50 – 15.00 

 FIP2021-26b (hhx) 14. januar 2021. Kurset afholdes virtuelt 11.50 – 15.00 
 

Formål og indhold 
På dette kursus er temaet skriftlighed og mundtlighed. Der er særligt fokus på overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelse ift. engelskfaget, og så skal vi arbejde med engelsk i studieområdet 
(SOP). 
 
Detaljeret program fremgår af bilag 1. 
 
Før kurset: 
Det er en fordel, at kursusdeltagerne orienterer sig i følgende dokumenter før kurset: 
 
Behovsundersøgelse af engelsk fra VIA og NCFF 
Læreplan og vejledning for studieområdet (+afsnit 3.4 i vejledningen til engelsk) 
FAQ - Studieområdet, hhx   
 
 
Materiale 
Alt materiale fra kurset vil blive delt i en fælles mappe i Google Drev, som kan tilgås her: 

 
Engelsk FIP - hhx 2021 
 
 
Jeg glæder mig til at se jer på kurserne. 
 

Med venlig hilsen 
Jonas Rasmussen  
Fagkonsulent i engelsk for HHX, HTX og EUX samt Almen Sprogforståelse (AP)  
 

   
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
 
Direkte tlf.: +45 2034 3617 
E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk  

https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/Behovsundersoegelse_i_engelsk_VIA_og_NCFF_august_2020.pdf
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017
https://emu.dk/hhx/studieomradet/faq-studieomradet-hhx
http://kortlink.dk/294cv
mailto:Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk
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Bilag 1: Program for FIP2021-26a og 26b 13. og 14.januar 2021  

Programmet er foreløbigt og ændringer kan forekomme. 
11:50 - 12:00 Log-in periode 

12:00 – 13:00 Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser - et spørgsmål 
om anerkendelse? 
Hvorfor kan overgangen til gymnasiet opleves som udfordrende for både 
lærere og elever? 
Præsentationen tager afsæt i en behovsanalyse af engelskfaget udarbejdet af 
VIA & NCFF (2020) og et UVM-følgeforskningsprojekt (2013 - 2014), 
som begge belyser overgangsproblematikker fra grundskole til 
ungdomsuddannelser. Der vil være nedslag i grundskolens læseplaner, hvor 
sprogsyn og kultursyn eksemplificeres med udvalgte forløb fra 
fagportalerne i grundskolen set i relation til fagportalerne i gymnasier. Vi 
ser også på, hvad den afsluttende eksamen indeholder og hvad der 
forventes af eleverne til eksamen. Måske skyldes nogle af de udfordringer, 
der møder elever og lærere, at faget fortolkes og bedrives ret forskelligt på 
de to niveauer i uddannelsessystemet.  
v. Lone Krogsgaard Svarstad. Lektor, ph.d. ved Københavns 
Professionshøjskole, Institut for læreruddannelser. 

13.00 – 14.00 

 

 

Engelsk i studieområdet – krav og forventninger til engelsk i 
flerfagligt samspil 
Præsentationen vil have fokus på, hvordan man sikrer, at de engelskfaglige 
mål bliver genkendelige i fagligt samspil og hvordan de sættes bedst muligt 
i spil ift. fagets metode og analyseapparat. Ligeledes diskuteres eksempler 
på opgaveformuleringer, hvor engelsk indgår, og vi ser på, hvordan der kan 
arbejdes forskelligt med progression og taksonomi i udformningen af disse. 
v. Mette Lyng, lektor i engelsk og historie på U/NORD i Hillerød 

14:00 – 15:00 Nyt fra fagkonsulenten 
Herunder opsamling på mundtlige og skriftlige prøveresultater 
for 2020, evaluering af SOP, de skriftlige prøvesæt, engelsk ift. 
Covid-19 samt kort gennemgang af rapport om engelskfagets 
status, VIA & NCFF. 
v. fagkonsulent Jonas Rasmussen 
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Bilag 2: Vejledning til Skype for Business 
 
I deltager i konferencen ved at tilgå følgende mødelinks afhængig hvilken dag, I er meldt til: 

 

 FIP2021-26a (hhx) 13. januar 2021. Kurset afholdes virtuelt 11.50 – 15.00 
o Skypemøde - Dag 1 

 

 FIP2021-26b (hhx) 14. januar 2021. Kurset afholdes virtuelt 11.50 – 15.00 
o Skypemøde - Dag 2 

 
Der er lidt forskel fra computer til computer, men hvis I mødes af nedenstående skærmbillede, vælger I blot 
Skype-mødeappen. 
 

 
 
Når I er inde i møderummet, bedes I holde jeres mikrofoner og kameraer slukkede (med mindre I stiller 
spørgsmål el. lign.), så vi undgår overbelastning af nettet og unødig støj og feed. Hvis I ønsker at markere, 
skriver I blot et kryds eller jeres spørgsmål i chattråden.  
 
NB. Ring eller skriv, hvis I får problemer med at komme på:  
Direkte tlf.: +45 20 34 36 17  
E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk  

 
 

https://meet.statens-it.dk/stukuvm.dk/jonas.rasmussen/KPG2N6SL
https://meet.statens-it.dk/stukuvm.dk/jonas.rasmussen/PHPYCW52
mailto:Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

