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Overblik over aftaler i forbindelse med A. P. Møller 

projektet databaseret ledelse i dansk  

 

1. forløb mundtlighed 0. -2. klasse 

Kursus tirsdag d. 8/8 kl. 8.00-15.00  

v/ forfatter og dramapædagog Mille Egelund Brink forfatter til 

bogen  

Deltagere:  
4 børnehaveklasseledere og 8 indskolingslærere (1.-2. klasse) fra Antvorskov 

Skole – 1, børnehaveklasseleder og 2 indskolingslærere fra Hashøjskolen  

I alt ca. 14 deltagere 

Materialer: 
Alle lærere fra 0.-2. klasse får Mille bog inden kurset til planlægning. (20 eksemplarer er bestilt) se 

mere på http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Levende_fortaellinger/ 

 

Kursusbeskrivelse 
Vi undersøger og fordyber os i at bruge redskaber og teknikker som skabe mundtlige situationer 

med eleverne. Hvordan man tryllebinder hele flokken og samtidig inddrager dem i fortællingen 

med krop, stemme, rytme, drama og dialog. 

 

Som en del af workshoppen vil I få mulighed for at tilrettelægge et forløb, som I nemt kan arbejde 

videre med ude i klasserne med jeres elever. 

I et Laboratorie hvor vi undersøger fortælleteknikker, tricks og virkemidler som kan bruges i 

forhold til fortælling, mundtlighed og formidling, får I mulighed for at træne en konkret fortælling I 

ønsker at arbejde med. 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Levende_fortaellinger/
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Derfor vil jeg bede jer om at gå på jagt efter en fortælling I kunne tænke jer at arbejde med. På 

Workshoppen og efterfølgende sammen med eleverne.  

 

Vælg en Fortælling som:  

 giver jer lyst til at fortælle.  

 passer til aldersgruppen 

 er enkel og nem at gå til (hellere for simpel end for kompliceret) 

 er billedeskabende og gerne dramatisk 

 har en konflikt 

 

-Det er ikke et “must” men I må meget gerne vælge den samme fortælling at arbejde med.  

-Det handler ikke om at være original eller genial men om at lære at mestre et redskab. 

I må fuldstændig frit vælge fortælling, det kan være klassiske eventyr, moderne eventyr, sagn, 

fabler, eller folkeeventyr. 

 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 3 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. 30/8 hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Fortælleangreb 
Hele skolen (Kun Antvorskov Skole) fra 0.-9. klasse bliver angrebet af 8 dygtige historiefortællere, 

som kommer på besøg tirsdag d. 15/8 – denne dag må ingen tage ud af huset, men pænt vente 

hjemme på at blive angrebet   Vi forsøger så vidt muligt at angribe dansktimerne. Eleverne skal 

ikke vide noget på forhånd – det skal være en overraskelse. Læs mere på http://steiners.dk/ 

 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 30/8 2017 kl. 13.45-15.45  
Mille Egelund Brink deltagere i evalueringsmødet, hvor alle årgangsteams fremlægger deres forløb 

og deres erfaringer efterfølgende færdiggøres MeeBook forløbet – og det udgives. 

http://steiners.dk/
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1. forløb mundtlighed 3.-6. klasse  

Kursus d. 8/8 kl. 8.00-15.00  

v/ Lektor i dansk ved UC Sjælland Pernille Hargbøl Madsen 

forfatter til undervisningsmaterialet ’Ordet er dit’ til 3.-4. klasse og 5.-

6. klasse Se mere på https://dansklf.dk/ordet og 

https://dansklf.dk/ordeterdit og 

https://dansklf.dk/ordet_er_dit_3_4_klasse_laerervejledning 

Materialet vandt 2. pladsen ved Undervisningsmiddelprisen 

2017. 

Deltagere:  
16 dansklærere fra 3.-6. klasse Antvorskov skole og 4 dansklærere 3.-6. klasse Hashøjskolen.  

I alt 20 deltagere 

Materialer:  
Vi køber ½ klassesæt 15 elevbøger til 3.-4. klasse og ½ klassesæt 15 elevbøger til 5.-6. klasse samt 

4 lærervejledning til 3. -4. klasse og 4. vejledninger til 5.-6. klasse. Materialet kommer til skolen 

inden kurset. 

Kursusbeskrivelse 
Kursets omdrejningspunkt er undervisning i mundtlighed. Formålet med denne undervisning er at 

udvikle elevernes mundtlige og kommunikative kompetencer. Vi undersøger, hvordan vi helt 

konkret kan undervise i mundtlige færdigheder og i bestemte mundtlige genrer og tekster. Med 

baggrund i dagens faglige oplæg og læremidlets konkrete arbejdsforslag udarbejder hvert team et 

undervisningsforløb i mundtlighed ud fra genrepædagogiske principper. 

I workshoppen vil der være fokus på: 

 

 Didaktisk design af forløbet (fagligt indhold, struktur, aktiviteter mv.) 

 Modeltekster (produktion, analyse og anvendelse) 

 Fastholdelse af elevernes mundtlige tekster fx gennem lydoptagelse eller video 

 Evaluering af mundtlige tekster  

https://dansklf.dk/ordet
https://dansklf.dk/ordeterdit
https://dansklf.dk/ordet_er_dit_3_4_klasse_laerervejledning
https://dansklf.dk/node/1992
https://dansklf.dk/node/1992
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Det er en god ide at bladre elevbogen igennem og overveje hvilke forløb, der passer godt ind i 

jeres kommende årsplan. Medbring gerne ideer til fortællinger, livsfortællinger, vandrehistorier, 

oplæsningstekster, som kan bringes i spil i jeres forløb. 

 

Vi skal arbejde med jeres egne mundtlige tekster, så sørg for at have telefonen med eller en anden 

device, der kan optage lyd og filme. 

 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 3 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. 30/8 hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Fortælleangreb 
Hele skolen (Kun Antvorskov Skole) fra 0.-9. klasse bliver angrebet af 8 dygtige historiefortællere, 

som kommer på besøg tirsdag d. 15/8 – denne dag må ingen tage ud af huset, men pænt vente 

hjemme på at blive angrebet   Vi forsøger så vidt muligt at angribe dansktimerne. Eleverne skal 

ikke vide noget på forhånd – det skal være en overraskelse. Læs mere på http://steiners.dk/ 

 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 30/8 2017 kl. 13.45-15.45 

Alle årgangsteams fremlægger deres forløb og deres erfaringer - efterfølgende færdiggøres 

MeeBook forløbet – og det udgives. 

 

NB: Pernille Hargbøl Madsen kan desværre ikke deltage i mødet. I stedet får mellemtrinnets 

lærere skriftlig vejledning (1½ time pr forløb). Alle årgangsteams skal derfor sende forløbet til 

Pernille senest d.XX på XX 

  

http://steiners.dk/
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 1. forløb mundtlighed 7.-9. klasse 

Kursus tirsdag d. 8/8 kl. 8.00-15.00 Udskolingen  

v/ Gymnasielærer og lærebogsforfatter Anette Fonnesbæk Skydt 

forfatter til bogen ’Ny mundtlighed i dansk – Ind i teksten – ud til publikum´- se 

mere på https://www.saxo.com/dk/ny-mundtlighed-i-dansk_anette-fonnesbaek-

skyt_haeftet_9788702134230. Hun er også bag alle retorikforløb på Gyldendals 

udskolingsportal http://dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/forloeb/mundtlighed.aspx 

Deltagere: 
 

i alt ca. 16 dansklærere fra 7.-9. klasse fra Antvorskov Skole  

 

Materialer:  
Vi arbejder på at købe 20 eksemplarer af Anettes bog til alle deltagerne lærere på kurset. 

Kursusbeskrivelse 

Kurset tilbyder et bud på en ny didaktisk og metodisk indfaldsvinkel til arbejdet med mundtlighed i 

udskolingens danskfag, hvor omdrejningspunktet er undervisning i elevernes egne mundtlige 

tekster, fx oplæsninger og mundtlige fremlæggelser optaget med mobil, webcam eller et andet 

kamera.  

De præsenterede praksisforløb tager afsæt i bogen ”Ny mundtlighed i dansk” og integrerer 

mundtlighedsarbejdet og det litterære tekstarbejde: Eleverne må arbejde sig ”ind i teksten”, før 

de kan nå ”ud til publikum”. 

 

Det metodiske udgangspunkt er en procesorienteret mundtlighedstilgang med fokus på: 

 prøverelevante mundtlighedskompetencer 

 mundtlige afleveringsopgaver og procesrapporter 

 revision og forbedring af mundtlige elevtekster 

 en 3-faset procesorienteret feedbackmodel (responscirklen) 

 

https://www.saxo.com/dk/ny-mundtlighed-i-dansk_anette-fonnesbaek-skyt_haeftet_9788702134230
https://www.saxo.com/dk/ny-mundtlighed-i-dansk_anette-fonnesbaek-skyt_haeftet_9788702134230
http://dansk.gyldendal.dk/en/Indgange/forloeb/mundtlighed.aspx
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Efter det faglige oplæg med eleveksempler og indlagte øvelser følger en workshop, hvor hvert 

team udarbejder 1-2 undervisningsforløb i procesorienteret mundtlighed med afsæt i bogens 

responscirkel. 

 

Forberedelse til kursus 
Husk at medbringe et medie til kameraoptagelse, som I er fortrolige med (fx mobilkamera eller 

webcam - skal anvendes under workshoppen). 

 

 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 3 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. 30/8 hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Fortælleangreb 
Hele skolen (Kun Antvorskov Skole) fra 0.-9. klasse bliver angrebet af 8 dygtige historiefortællere, 

som kommer på besøg tirsdag d. 15/8 – denne dag må ingen tage ud af huset, men pænt vente 

hjemme på at blive angrebet   Vi forsøger så vidt muligt at angribe dansktimerne. Eleverne skal 

ikke vide noget på forhånd – det skal være en overraskelse. Læs mere på http://steiners.dk/ 

 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 30/8 2017 kl. 13.45-15.45 

Anette Fonnesbæk Skydt deltagere i evalueringsmødet, hvor alle årgangsteams fremlægger deres 

forløb og deres erfaringer - efterfølgende færdiggøres MeeBook forløbet – og det udgives. 

  

http://steiners.dk/
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2. forløb Skriftlig progression 0.-2. klasse 

Kursus d. 20/9 kl. 14.30-17. 30 (bemærk – anden 

dag end de andre faggrupper)  

v/ Marianne Skovsted Pedersen 

Forfatter til skriveforløbene på Gyldendal dansk 0.-2. 

klasse og til Skriv løs. Se mere på http://dansk0-

2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/  og  

 http://gyldendal-

uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-

9788702141375/skriv-loes og  http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-

9788702141368/skriv-loes-i-boernehaveklassen og http://gyldendal-

uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13- 9788702141382/skriv-loes-i-2-klasse 

 

 

Deltagere:  

4 børnehaveklasseledere og 8 indskolingslærere (1.-2. klasse) fra Antvorskov Skole ,1, 

børnehaveklasseleder og 2 indskolingslærere fra Hashøjskolen og 1 børnehaveklasseleder, 2 

indskolingslærere fra Hashøjskolen og 1 børnehaveklasseleder, 2 indskolingslærere fra Flakkebjerg 

Skole. 

I alt 18 deltagere  

 

Materialer:  

I forbindelse med kurset får alle lærere fra 0.-2. klasse Mariannes bog ’Skriv løs’ inden kurset til 

planlægning. Derudover har alle adgang til http://dansk0-2.gyldendal.dk/ 

 

http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Skrivning/Skriv_med_handlingsbro_og_stikord.aspx
http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Skrivning/Skriv_med_handlingsbro_og_stikord.aspx
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141375/skriv-loes
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141375/skriv-loes
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141375/skriv-loes
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141368/skriv-loes-i-boernehaveklassen
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141368/skriv-loes-i-boernehaveklassen
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141382/skriv-loes-i-2-klasse
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702141382/skriv-loes-i-2-klasse
http://dansk0-2.gyldendal.dk/
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Forberedelse: 

Medbring gerne et lille ”skriv” (eller flere) fra en elev i målgruppen i form af en narrativ tekst. Fx 

med overskriften EN MØRK NAT eller DEN LILLE BLÅ MUS 

Udgangspunktet for Mariannes oplæg er bl.a. et stort forskningsprojekt, og har du lyst til at kigge 

nærmere på det, kan du læse her: 

http://www.videnomlaesning.dk/media/1643/videnom_12_12.pdf 

 

Kursusbeskrivelse  

Forskningen peger på, at elevernes skrivning understøtter deres læseudvikling og omvendt. Det er 

derfor vigtigt, at lærere og pædagoger i indskolingen kan motivere og udfordre eleverne til at 

eksperimentere med skriften og gøre sig erfaringer, der styrker deres udvikling som aktive 

skriftsprogsbrugere. 

 

Eftermiddagens indhold fokuserer primært på, hvordan vi i praksis sikrer progression og udvikling 

af grundlæggende kompetencer. 

 

Undervisningsforløb 

Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 5 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. 29/ 11 2017 kl. 14.30-17.30, hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Evaluering af forløbene 

Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 29/11 2017 kl. 13.45-

17.45 

Alle årgangsteams fremlægger deres forløb og deres erfaringer - efterfølgende færdiggøres 

MeeBook forløbet – og det udgives. Marianne deltager i evalueringen. 

  

http://www.videnomlaesning.dk/media/1643/videnom_12_12.pdf
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2. forløb Skriftlig progression 3.-6. klasse 

Kursus d. 6/9 kl. 14.30-17. 30 mellemtrinnet  

v/ Anja Rosa Qvist.   

Forfatteren til ISkriv på mellemtrinnet, Gang i grammatik med CL 

og Gang i stavning med CL https://www.alinea.dk/anja-

rosa-qvist og så er hun forfatter til mange af de skriveforløb 

der findes på http://dansk.alinea.dk/mellemtrin/ 

 

 

Deltagere:  
16 dansklærere fra 3.-6. klasse Antvorskov skole, 4 dansklærere 3.-6. klasse Hashøjskolen og 4 

dansklærere 3.-6. klasse Flakkebjerg Skole. 

I alt 24 deltagere 

 
  

https://www.alinea.dk/anja-rosa-qvist
https://www.alinea.dk/anja-rosa-qvist
http://dansk.alinea.dk/mellemtrin/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8MmioKvUAhVGOJoKHVsmB9sQjRwIBw&url=http://biblioteksmedier.dk/product/gang-i-grammatik-med-cl,-3.-klasse.-vejledning-o$52311012/&psig=AFQjCNGRSqdbY1niABps5QYXmSXVhRqYGw&ust=1496908279681780
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8MmioKvUAhVGOJoKHVsmB9sQjRwIBw&url=http://cooperativelearning.alinea.dk/book_details.php?subject%3Ddansk%26subSubject%3Ddansk%26book%3D08_stavning_mellemtrin_a&psig=AFQjCNGRSqdbY1niABps5QYXmSXVhRqYGw&ust=1496908279681780
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Materialer:  
I forbindelse med kurset arbejder vi på at alle får adgang til ’Gang i grammatik med CL’ og 

’Stavning på mellemtrinnet’ og adgang til Web-materialet til begge materialer. Og alle har 

derudover adgang til ISkriv og Alineas Mellemtrinsportal 

 

 

Kursusbeskrivelse 

Mellemtrinnets dansklærere har valgt en genre, som eleverne på årgangen skal have viden om, 
kunne genkende og kunne skrive inden for rammerne af efter forløbet. 

På kurset bliver lærerne guidet til, hvordan de kan tilrettelægge undervisningen, der også skal 
favne stavning og grammatik, og hvordan de kan henholdsvis målsætte og evaluere elevernes 
læring. 

Den formative evaluering, elev-elevevaluering, skal indgå i forløbet, og lærerne vil blive 
introduceret til, hvordan de kan anvende pædagogiske metoder/materialer, der fritsætter dem til 
elevstøtte, hvor den er mest påkrævet. 

 Der opsættes ligeledes mål for undervisningen, som evalueres/justeres to uger inde i forløbet, 
hvor hvert årgangsteam får en online-vejledningssession med kursusholder. 
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Forberedelse i forbindelse med årsplanlægning 
Hvert årgangsteam 3.-6. klasse vælger en genre fx fra ISkriv til mellemtrinnet eller fra 

Mellemtrinsportalen, som de skriver på årsplanen hen over en 5 ugers periode fra 6/9 til fx 23/ 11. 

Lærerne har inden kurset d. 6/9 orienteret sig i såvel genren som det materiale der hører til, så de 

er klart til at gå i gang med planlægningen på kursuseftermiddagen. 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 5 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. 29/ 11 2017 kl. 14.30-17.30, hvor fagudvalgene evaluerer 

Feedback 
Undervejs i forløbet får lærerne feedback fra Anja ved at alle årgangsteams senest onsdag d. 22/ 

11 sender deres forløb samt den der af læreren vurderes til at være den mest vellykkede elevtekst 

samt den mest udviklede fra hver af de deltagende klasser til Anja, som hun kan tage afsæt i under 

evalueringen. 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 29/11 2017 kl. 13.45-

17.45 

 Ved evalueringsmødet evalueres undervisningen på baggrund af målsætningen. Årgangsteamene 

fremlægger deres evaluering af elevernes læring, og der laves data på elevernes faglige fremskridt. 

Undervisningsforløbet tilrettes efter hvad der lykkedes/var muligt og indgår herefter i skolernes 
samling af eksemplariske undervisningsforløb. 

Afslutningsvis drøftes ønsker til efterfølgende forløb med fokus på skriftligheden i danskfaget på 
baggrund af erfaringer fra første forløb. 

Anja deltager i evalueringen. 
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2. forløb Skriftlig progression 7.-9. klasse  

Kursus d. 6/9 kl. 14.30-17. 30 udskolingen  
v/ Lærere, foredragsholder og forfatter tidligere fagkonsulent  

Charlotte Rytter  

Forfatter til Sæt Skrivespor til prøven 

https://dansklf.dk/saet_skrivespor_til_proeven_ny_udgave 

 

Deltagere:  
i alt ca. 16 dansklærere fra 7.-9. klasse fra Antvorskov Skole  

 

Materialer: 
Alle lærere får et eksemplar af ’Sæt skrivespor til prøven’ 

Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis danskteamet på deres næste møde kunne sende mig de 5-8 

didaktiske spørgsmål som de gerne enten vil have oplægget kommer ind på. Jeg lover ikke at 

kunne give svar på dem alle, men jeg kunne tage det ind i min forberedelse og give mig en bedre 

fornemmelse, hvor de er og hvor skoen trykker. 

 

Kursusbeskrivelse 
Eleverne skal undervises i alle skriveprocessens faser, og oplægget giver ideer til, hvordan man kan 

styrke elevernes evne til at både forberede, skrive, revidere, layoute samt evaluere deres tekster. 

 

Det skal kunne skrive forskellige typer af tekster, hvor genren blot er en ramme for skrivningen. 

Oplægget sætter derfor fokus på, hvad der kendetegner alle typer af tekster fx afsenderrolle, 

hensigt med teksten, situation teksten skal skrives i samt modtagerbevidsthed, således at disse 

begreber kan være gennemgående i skriveundervisningen og dermed danne grobund for en faglig 

progression. 

 Hvilke typer af tekster skal eleverne lære at skrive i udskolingen? 

https://dansklf.dk/saet_skrivespor_til_proeven_ny_udgave
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 Hvordan kan vurderingskriterier være pejlemærker i både planlægningen af forløb, særlige 

fokusområder og elevernes egen evaluering af deres produkter? 

 Hvordan kan internettet inddrages i skriveprocessen? 

 Hvordan kan læreren vejlede eleverne undervejs? 

 Hvordan overføres skriveerfaringer fra et forløb til et andet, så der skabes progression og 

synergi i skriveundervisningen? 

 

Forberedelse i forbindelse med årsplanlægning 
1. Danskteamet i udskolingen skal kunne sende Charlotte de 5-8 didaktiske spørgsmål, som I 

gerne enten vil have at hendes oplæg skal kommer ind på i september. Hun lover ikke at 

kunne give svar på dem alle, men hun vil tage det ind i sin forberedelse og give hende en 

bedre fornemmelse, hvor I er og hvor skoen trykker. 

2. Inden kurset skal I derudover have overvejet, hvilke genrer jeres elever skal præsenteres 

for i år jf. årsplanen. 

3. Og endelig skal de lærere, der netop har afleveret 9. årgang sende eleveksempler fra den 

skriftlige prøve 2-3 elevtekster i hver sin ende af skalaen. Charlotte skal have dem tilsendt i 

august, så hun kan anvende dem i forberedelsen af kurset. 

 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 5 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. 29/ 11 2017 kl. 14.30-17.30, hvor fagudvalgene evaluerer. Charlotte deltager i 

evalueringen. 

 

Evaluering af forløbene 
 

Alle forløbene evalueres i fagudvalg d. 29/11 2017 kl. 13.45-17.45 

Alle årgangsteams fremlægger deres forløb og deres erfaringer - efterfølgende færdiggøres 

MeeBook forløbet – og det udgives. Charlotte deltager i evalueringen. 
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3. forløb Skriftlig progression – del 2 Indskolingen 0.-2. klasse 

Kursus onsdag d. d. 13/12 kl. 14.30-17.30 

v/ Marianne Skovsted 

 

Deltagere:  

4 børnehaveklasseledere og 8 indskolingslærere (1.-2. klasse) fra Antvorskov Skole ,1, 

børnehaveklasseleder og 2 indskolingslærere fra Hashøjskolen og 1 børnehaveklasseleder, 2 

indskolingslærere fra Hashøjskolen og 1 børnehaveklasseleder, 2 indskolingslærere fra Flakkebjerg 

Skole. 

I alt 18 deltagere  

 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 4 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d.31/1 2018, hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 31/ 1 kl. 13.45-15.45 

3. forløb Skriftlig progression – del 2 Mellemtrinnet 3.-6. klasse 

Kursus onsdag d. d. 13/12 kl. 14.30-17.30 

v/ Anja Rosa Qvist 

 

Deltagere:  
16 dansklærere fra 3.-6. klasse Antvorskov skole, 4 dansklærere 3.-6. klasse Hashøjskolen og 4 

dansklærere 3.-6. klasse Flakkebjerg Skole. 

I alt 24 deltagere 
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Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 4 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d. XX, hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. XX – vi skal have fundet 

en dato 
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3. forløb Skriftlig progression – del 2 Udskolingen 7.-9. klasse 

Kursus onsdag d. d. 13/12 kl. 14.30-17.30 

v/ Charlotte Rytter 

 

Deltagere:  
i alt ca. 16 dansklærere fra 7.-9. klasse fra Antvorskov Skole  

 

Undervisningsforløb 
Lærerne planlægger i årgangsteams et undervisningsforløb af 4 ugers varighed som afvikles inden 

onsdag d.31/1 2018, hvor fagudvalgene evaluerer. 

 

Evaluering af forløbene 
Fagudvalgsmøde med evaluering af forløbene onsdag d. 31/ 1 kl. 13.45-15.45 

 

 


