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Tilbud om spotkurser og workshops 
på din skole 20/21

BØRN, UDDANNELSE OG SUNDHED



Fag/afdeling/møderum Indhold Videnshus + link Varighed 

Tysklærere på mellemtrinnet og udskolingen
Fagudvalgsmøde

Digitales Deutsch Læs mere på globalhouse.dk 1 ½ - 2 timer

Fagudvalgsmøde
Lærere 

Flersprogsdidaktik Læs mere på globalhouse.dk 1 ½ - 2 timer

Engelsk- og tysklærere 
Individuelt

Sparring til faglige udfordringer Læs mere på globalhouse.dk 1 ½ - 2 timer

Engelsklærere
Fagudvalg og individuelt

Hands on workshops Læs mere på globalhouse.dk 1 ½ - 2 timer

Tysklærere i indskolingen 
Fagudvalgsmøde

Bevægelse i indskolingen Læs mere på globalhouse.dk 45 minutter

Oversigt

TILBUD OM SPOTKURSER OG WORKSHOPS PÅ 
DEN ENKELTE SKOLE
Videnshusene tilbyder spotkurser/workshops på fagudvalgsmøder på skolerne, gerne i samarbejde med skolens vejleder og/eller skoleledelsen. 
Skolelederen eller den faglige vejleder aftaler tidspunktet med VidensByen. 

Alle workshops indeholder inspiration til undervisningen, refleksionsøvelser og oplæg til didaktiske drøftelser. Herudover tilbyder vi  
individuel sparring, rådgivning og vejledning til teams, lærere eller skolepædagoger i forhold til faglige og pædagogiske problemstillinger. 

Side 2

http://globalhouse.dk/opslag/digitales-deutsch-fra-4-klasse/
http://globalhouse.dk/opslag/flersprogsdidaktik/
http://globalhouse.dk/opslag/sparring-til-faglige-udfordringer/
http://globalhouse.dk/opslag/engelsk-fagudvalg-og-fagteams/
http://globalhouse.dk/opslag/spiel-spass-und-bewegung-tysk-i-indskolingen/


Fag/afdeling/møderum Indhold Videnshus + link Varighed 

Fagudvalgsmøde
Alle Historielærere 

Lokalhistorie Læs mere på houseofcitizenship.dk 1 – 1½ time

Alle lærere / fagudvalg Præsentation af VR-udstyr Læs mere på houseofcitizenship.dk 2 timer

Alle lærere / fagudvalg Spildidaktik Læs mere på houseofcitizenship.dk 1 time

N/T, dansk
Fagudvalgsmøde udskoling

Verdensmål, bæredygtighed – 
afprøv Verdensmål i Spil

Læs mere på houseofscience.dk 1½ - 2  timer

Naturfagslærere
Fagudvalgsmøde eller kollega samtale

Faglig sparring om valgfrit fagligt emne - 
fokus på de naturfaglige kompetencer

Læs mere på houseofscience.dk 1 - 2 timer

Lærere i N/T samt naturfag i udskoling 
Fagudvalgsmøder 

Didaktiske temaer efter aftale med den  
faglige vejleder el. leder: 

• Nye faghæfter – konsekvens for  
undervisningen

• De naturfaglige prøver
• Nye metoder i undervisningen eks.  

engineering og IBSE 
• Sproglig opmærksomhed, faglig læsning 

og skrivning 
• Progression – de naturfaglige  

kompetencer

Læs mere på houseofscience.dk 1½ - 3 timer 

Matematiklærere
Fagudvalgsmøde

Flere forskellige temaer – også gerne efter 
eget valg. I samarbejde med vejleder 
og/eller leder

Læs mere på houseofscience.dk 1-3 timer

Side 3

http://houseofcitizenship.dk/opslag/inspiration-til-lokalhistorie/
http://houseofcitizenship.dk/opslag/praesentation-af-vr-udstyr/
http://houseofcitizenship.dk/opslag/spildidaktik/
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-gerne-ud-til-jer/
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-gerne-ud-til-jer/
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-gerne-ud-til-jer/
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-gerne-ud-til-jer/
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