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Erfaringsmøder for undervisere på avu og FVU vedr. mundtlige og 

skriftlige prøver. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil igen i år sætte fokus på de mundt-

lige og skriftlige prøver og afholder i september 2022 erfaringsmøder for un-

dervisere. Møderne afholdes på Trinity Hotel & Konference Center A/S 

den 29. og 30. september 2022. 

Torsdag den 29. september afholdes møder i fagene dansk avu, dansk som 

andetsprog avu, matematik avu, historie avu + samfundsfag avu, FVU-en-

gelsk og FVU-digital. Fredag den 30. september afholdes møder i fagene 

engelsk avu, naturvidenskab avu, FVU-dansk, FVU-matematik og FVU-

Start. På næste side kan du se en oversigt over fordelingen af fagene, og 

om faget er et heldagsmøde eller halvdagsmøde. 

Formålet med møderne er at sikre en større ensartethed i bedømmelsen af 

de mundtlige og skriftlige prøver samt sætte fokus på undervisningen, der 

fører op til prøverne. 

Der vil blive en smule forberedelse for den enkelte deltager inden dagen for 

at optimere udbyttet i workshoppen. Der udarbejdes et detaljeret fagpro-

gram, som sendes ud til deltagerne torsdag den 22. september 2022. 

Tilmelding foregår via følgende link: https://trinity.nemtilmeld.dk/265/ 

Der er bindende tilmelding til møderne, bemærk at sidste tilmelding er 15. 

august 2022. 

 

Program for dagene: 

09.30-10.00      Ankomst og kaffe 

10.00-12.30      Faglig workshop 

12.30-13.30      Frokost 

13.30-16.00      Faglig workshop 

 

Fagene fordeler sig således: 

https://trinity.nemtilmeld.dk/265/
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Fag/ tid Torsdag 

29.09.22 

Hele dagen 

Torsdag  

29.09.22 

Formiddag 

Torsdag 

29.09.22  

Eftermiddag 

Fredag 

30.09.22  

Hele dagen 

Fredag  

30.09.22 

Formiddag 

Dansk avu x     

Dsa  avu x     

Matematik avu x     

Historie avu & 

Samfundsfag avu 

  

x 

   

FVU-engelsk x     

FVU-digital   x   

Engelsk avu    x  

Naturvidenskab avu    x  

FVU-dansk    x  

FVU-matematik    x  

FVU-start     x 

 
Møderne afholdes som dagsmøder, og der indgår således ikke overnatning, 
men det er muligt at tilkøbe i tilmeldingslinket. 
 
Har du spørgsmål vedr. program og indhold på Erfaringsmøderne, kan du 
kontakte fagkonsulenterne på nedenstående informationer.  
 
Har du spørgsmål vedr. tilmelding til Erfaringsmøderne, kan du kontakte Tri-
nity Hotel & Konference Center A/S på konf@trinity.dk eller +45 82 27 17 
17. 

 

Med venlig hilsen 

Fagkonsulenterne på avu og FVU 

Per Bengtson, per.bengtson@stukuvm.dk, matematik avu, FVU-Matematik 

Anita Nørholm Møller, anita.norholm.moller@stukuvm.dk, dansk som andet-

sprog avu, FVU-start 

Bettina Dam Rüger Oliver, bettina.dam.ruger.oliver@stukuvm.dk, FVU-en-

gelsk, FVU-dansk 

Ny fagkonsulent, samfundsfag avu, historie avu, naturvidenskab avu og 

FVU-digital 

Susanne Djurhuus, susanne.djurhuus@stukuvm.dk, dansk avu, engelsk avu 
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