
 

Invitation til ”Faglig udvikling I Praksis” (FIP) - i retorik 

Reformen er i fuld gang på skolerne, og det er helt naturligt, at der undervejs kan opstå spørgsmål til 
den nye læreplan og vejledning. Spørgsmål som det er oplagt at diskutere i faggruppen på skolen eller 
som kan vendes med faggrupper fra andre skoler. Netop dette arbejde ønsker Undervisningsministeriet 
fortsat at understøtte med ”Faglig udvikling I Praksis (FIP)” for de gymnasiale 
uddannelsesinstitutioner, som blev startet i 2015. Kursusforløbet har til formål at støtte skolernes 
arbejde med faget i de enkelte faggrupper med særligt fokus på implementering af de nye læreplaner. 
Kursusforløbet for retorikfaget omfatter en kursusdag arrangeret af ministeriet.  

FIP-kurserne giver mulighed for at dele erfaringer med de dele af reformen, som allerede er ved at blive 
planlagt ude på skolerne og inspiration til områder, som måske ikke har været i fokus endnu. 

Brevet her giver information om kursusdagen, så skolerne kan tilmelde sig og program for kurset.  

Formål og indhold 

Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med de nye læreplaner, og har til formål at styrke det 
lokale faggruppesamarbejde og samarbejdet mellem skolerne. 

Kursets omdrejningspunkter er således lærernes arbejde med de nye læreplaner med særligt fokus på de 
områder, som er nye i retorikfaget gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution 
og i samarbejde med andre institutioner. 

Målgruppe 

Kurserne er rettet mod og forventes at omfatte alle institutioner med gymnasiale uddannelser. 

Institutionerne tilmelder en eller to fagrepræsentanter for retorik. Disse skolerepræsentanter laver 
sammen med faggruppen et forarbejde inden kursusdagen og bringer efterfølgende faggruppen i dialog 
om problemstillinger fra kurset til videre arbejde lokalt fx til faggruppesamtaler med ledelsen. 

Tilmelding, pris og praktiske oplysninger 

Der afholdes følgende kursus: 

FIP1819-29: 21. november 2018 på Mulernes Legatskole 

Tilmelding foretages på denne hjemmeside 

Kursusafgift udgør 600 kr. pr. deltager.  

Med venlig hilsen 

 

Sune Weile, fagkonsulent i dansk stx/hf og retorik 

 
Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Gymnasiekontoret 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
 
Direkte tlf.: 2557 4154 
E-mail: Sune.Weile@uvm.dk 

http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx
mailto:Sune.Weile@uvm.dk


 
Program 

9.30-10.00: Kaffe 

10.00-10.15: Velkomst og præsentation 

10.15-10.30: Væsentlige ændringer i Vejledningen 2018 v. fagkonsulent Sune Weile 

Forberedelse til dette punkt: Deltagerne har læst den nye vejledning, og har mulighed for at stille 
opklarende spørgsmål samt forslag til ændringer/uddybninger. 

10.30-12.00: Dommedagsretorik, tekno-optimisme eller 'grøn realisme'? Miljødebattens 
retoriske positioner v. Esben Bjerggaard Nielsen, AU 

Klimaforandringer, plastikforurening, pesticider i drikkevandet, den sjette masseudryddelse - miljøkriser 
er der nok af, og de fylder stadigt mere i den offentlige bevidsthed og debat. Klimapolitik ser for 
eksempel ud til at blive et vægtigt emne i den kommende valgkamp. Med eksempler fra både ind- og 
udland giver Esben Bjerggaard Nielsen et overblik over positioner, argumenter og retoriske 
problemstillinger i samtidens miljødebatter. Oplægget fokuserer på de forskellige måder politikere, 
aktivister og medier vinkler ikke blot individuelle miljøproblemer, men også menneskets forhold til 
naturen. 

12.00-12.15: Relevante fokuspunkter for faggrupper i det kommende år v. Sune Weile 

Er der områder, hvor faggrupperne har særlige udfordringer i den nye læreplan? Hvor og hvordan er 
det muligt at samarbejde (også på tværs af skoler)? 

12.15-13.00: Frokost 

13.00-14.30: Demokrati og retorisk medborgerskab v. Leena Hastrup 

Er demokrati at afholde frie valg med jævne mellemrum? Kan man have demokrati uden en fri presse? 
Eller er demokrati ligefrem en livsform, som Hal Koch hævdede? 

Med afsæt i korte demokratidefinitioner, dykker vi ned i et uddrag af Hal Kochs Hvad er 
demokrati (1945). Og vi undersøger, om Mads & Monopolets drøftelser af utroskab, bryllupsgaver og 
nabostridigheder kan siges at være tættere på et deliberativt ideal end klassiske debatprogrammer, der 
belyser samfundsproblemer som landbrugsstøtte og ligestilling. 

14.30-14.45: Kaffepause 

14.45-15.30: Røst v. Pia Beltoft 

Røst er en talerskole for unge på højskoler i hele landet. Røst Talerskole kulminerer årligt med Røst 
Festival i maj, der fejrer det talte ord med over 200 unge højskoleelever på talerstolen, kunst, musik, 
debat og workshop.  

I samarbejde med retorikere og fagpersoner har Røst udviklet en række undervisningsmaterialer, tips til 
taleskrivning og et talearkiv, der ligger frit tilgængeligt på røst.dk – og som bliver præsenteret i dette 
oplæg, hvor folkene bag Røst giver en introduktion til materialerne og et par smagsprøver på øvelser, 
der kan bruges i retorikundervisningen. 

15.30-15.45: Nyt fra Retoriklærerforeningen v. Bodil-Marie Gade 

15.45-16.00: Nye fokuspunkter på skolerne på baggrund af dagen i dag samt opsamling og 
evaluering 
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