
 

 

Program FIP KOMMUNIKATION OG IT 2023 
Torsdag den 2. marts 2023 kl. 10-16 - på Kold College, Landbrugsvej 55, 5360 Odense S 

 
Formål 
At understøtte undervisningen og den faglige praksis i kommunikation og it, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, 
hvordan man kan tilrettelægge forløb i faget med de nye stofområder og afvikle eksamen efter den ny læreplan. 
Bemærk! Også i år bidrager den faglige forening i kommunikation og it med punkter på dagsordenen. 

 

Kl. 10.00-10.10 Velkomst & sidste nyt vedrørende kommunikation og it v/ fagkonsulent Mimi Olsen 
 

Kl. 10.10-11.10 Overgangen fra grundskolen til gymnasiet – set i et kommunikation og it-perspektiv – oplæg v/ Lise 
Skov Hansen, folkeskolelærer i Odense og konsulent på projektet Verdens bedste robotby / Børnene i Robotbyen. 
Lise Skov Hansen kommer ud på de fleste af kommunens skoler og laver workshops og vejledning for personalet og 
undervisningsforløb for og med elever med udgangspunkt i programmering, robotter, designprocesser og kommunens 
makerspaces, fx med lasercut, 3D-print og andet digitalt design. På kurset vil hun gøre os klogere på, hvilke it- 
forudsætninger vores elever møder ind med, når de starter i gymnasiet. Hvordan tager vi it-fagligt bedst imod de nye 
elever? Hvad har de med i bagagen? 

 
Kl. 11.10-11.15 Pause 

 

Kl. 11.15-12.30 Tilrettelæggelse af anvendelsesorienteret undervisning i kernestoffet design og visuel 
kommunikation – med særligt fokus på C-niveau – oplæg og erfaringsudveksling v/ Anna Grandt Nielsen, 
Vejle Tekniske Gymnasium 
Anna Grandt Nielsen tager udgangspunkt i kernestoffet på C-niveau om bl.a. brugervenlighed, grafisk 
formsprog og layout, og vil fortælle om hvordan eleverne kan gøres bevidste om teori fra kernestoffet 
igennem konkret anvendelse af den. Vi skal høre om forløb med fokus på logo design, design af 
valgplakater, app-design og informationsgrafik. Oplægget vil også berøre, hvordan eleverne kan 
dokumentere deres arbejde og læring. 

 
Kl. 12.30-13.15 Frokost 

 

Kl. 13.15-13.35 Den faglige forening: Sidste nyt v/ Daniel Vognstrup Perez, formand for den faglige 
forening 

 
Kl. 13.35-14.25 Workshop om multimodale rapportelementer v/ Allan R. Ekström, EUC Nordvest 
En gruppe bestående af Allan R. Ekström (EUC Nordvest), Maria P.J. Loman (Slotshaven Gymnasium) og Siff 
L.E. Skovenborg (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster) har i BUVM-regi arbejdet med at 
konkretisere og i praksis afprøve, hvordan man kan afløse op til 20% af den skriftlige rapport på A -niveau 
med multimodale rapportelementer. I workshoppen fremlægges projektet, hvorefter der arbejdes i grupper 
med projektets ideer og inputs. 

 
Kl. 14.25-14.35 Pause 

 

Kl. 14.35-15.45 Den faglige forening: Studieretningscase og Studieområdeprojekt med kommunikation og 
it v/ Daniel Vognstrup Perez 

 
Kl. 15.45-16.00 Spørgsmål, evaluering og tak for i dag v/ Mimi Olsen 


