
 

Udvikling af teknologiske- og digitale kompetencer med høj faglighed i og på tværs af fag på Antvorskov skole og tre fødeskoler 
 

År Uge Dato Varighed Aktivitet og deltagere Indhold 

2015  32 
 

 4 t Fagligt input for lærere og 
ledelser med inspiratorer udefra  

Lektor Karin Levinsen, Aalborg universitet: ’Hvordan får man eleven til at forstå sig selv som lærende - i mødet med teknologi og fag’ samt 
Professor Ole Sejr Iversen, Aarhus Universitet: ’Fablab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere’ 

4 t Kursus i læringsmålsstyret 
undervisning for lærere og 
ledere med inspirator udefra 

Kursus i opstilling af læringsmål samt differentierede elevmål i og på tværs af fag. 

12 t 
 

Fordybelsestid / planlægningstid 
for lærere og ledelser  

Udform et undervisningsforløb på 10 lektioner med lige dele vægt på fagdidaktik, målstyring og teknologiinddragelse.  
Forløbene skal være tydeligt beskrevet med læringsmål på tre differentierede niveauer: Det alle skal nå, det nogle skal nå, og det de færreste skal nå.  
Lærerne skal beskrive mål og delmål/ milepæle samt konkrete faglige kurser/ input til eleverne til brug i projektet. 
 

Teknologiworkshops med 
inspiration udefra 

Teknologiworkshops fx brug af Hummingbird, Scratch, MaKey MaKey, App shed, Edublog, Arduino m.v. med egne lærere samt undervisere udefra. 
NB: Starten på en række af workshops i teknologier, der strækker sig ud over hele året fx onsdage. 

33-41  
 
 

 10 lekt. Afvikling af 1. forløb for lærere 
og elever (pilotforløb) 

Teknologiprojekterne (pilotforløb) afvikles på årgangene på de deltagende skoler.  
 

 Observation og supervision 
(lærer til lærer) 

Lærerne i projekterne observerer hinandens undervisning: En lærer underviser mens de øvrige observerer. I observationen lægges meget vægt på de ændrede 
elev- og lærerroller. 

  Midtvejsevaluering (elev-lærer 
og elev-elev) 

Læreren giver feedback til eleverne samt skaber rum for peer til peer evaluering ud fra fastlagte krav. 

mandage  Refleksionsgrupper (lærer til 
lærer) med inspiration udefra 

Møderække med tid til refleksionsgrupper og fælles videreudvikling af forløb. Som led i refleksionsmandagene kan der være tilbud om faglig sparring fra dygtige 
fagdidaktikere for at skabe de nødvendige faglige forstyrrelser. 

torsdag d. 
8/10 

6 lekt. Fremlæggelser med indlagt peer 
to peer feedback (elev-elev) 

To og to klasser på årgangen formidler på skift for hinanden. Grupper er på forhånd bedt om at tænke formidlingen ind via interaktion med tilskuerne fx gennem 
quiz, spørgsmål eller andet. Elever, der bevæger sig rundt giver feedback efter en fastlagt model: Hvad var det faglige indhold i gruppens oplæg? Hvad ville de 
formidle? Hvad lærte jeg af at høre/ se oplægget? 

46 d. 14-15/ 
11 

Pæda-
gogisk 
Seminar 

Fordybelsestid/ planlægnings-tid 
for lærere og ledelser 

Planlægning af et ugeforløb på henholdsvis 30, 32 eller 35 timer (indskoling, mellemtrin, udskoling). 

Autentiske projekter fra det 
lokale erhvervsliv samt evt. 
kommunale institutioner 

Skolerne udvikler i samarbejde med det lokale erhvervsliv og kommunale institutioner en række autentiske projekter, som lærerne kan vælge at tage afsæt i, når 
de udformer projekter til årgangen. De lokale aktører deltager evt. på seminaret med et kort oplæg om problemstillingen/ projektet. Årgangene kan også vælge at 
tage afsæt i et fælles tema med inspiration fra problematikker i fagene.  

2016 47- 6   24 t Innovationsdøgn for elever og 
lærere på årgangene 

Alle de store ugeforløb indledes med et innovationsdøgn med overnatning. Hvor lærere og elever med facilitatorer udefra kommer godt i gang med projektet. 
 

30, 32 
eller 35 t 

Afvikling af 2. forløb for lærere 
og elever (ugeforløb) 

Teknologiprojekterne afvikles på årgangene på de deltagende skoler.  
 

6  torsdag d. 
11/2 

 Udvælgelse af repræsentative 
forløb 

Alle klasser udvælger 1-2 klasseprojekter, der skal præsenteres. De fremlæggende grupper tænker formidlingen ind i fremlæggelsen via interaktion med 
tilskuerne fx gennem quiz, spørgsmål eller andet. Eleverne, der bevæger sig rundt giver feedback efter en fastlagt model: Hvad var det faglige indhold i gruppens 
oplæg? Hvad ville de formidle? Hvad lærte jeg af at høre/ se oplægget? 

 8 og 9   Evaluering for lærere og ledelser Evaluering af det samlede projekt for alle lærere. 

Udvikling af kompetence-
udviklingsplan (lærere) 

På baggrund af erfaringerne udarbejder lærerne en individuel kompetenceplan for sin videre udvikling på området og i trekanten: fagdidaktik, målstyret 
undervisning og teknologiinddragelse: Hvor er jeg? Hvad vil jeg gerne blive bedre til? Hvordan kommer jeg derhen? 

9   Danmarks læringsfestival 2016 
med deltagelse af lærere og 
elever fra de fire skoler 

Formidling af projekterne for andre skoler og kommuner på messen repræsenteret ved elevgrupper og lærere fra de fire deltagende skoler. 

10-18  
 

onsdage  Workshops/ kursusrække med 
inspiration udefra 

Workshops med undervisere udefra med afsæt i lærernes individuelle kompetenceplaner og som inspiration til det fortsatte arbejde. 

 


