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Inspirationsdag 2022 

 
Kære lærere, skolepædagoger og skoleledelser 

 

Vi har sammensat et program for årets Inspirationsdag, som vi håber I vil 

finde relevant og meningsgivende. Oplæg og workshops inspirerer til 

tilgange, metoder og præsenterer nye redskaber til øget variation og 

praksisnær undervisning.  

 

Inspirationsdagen er bygget op med to oplæg/ workshops runder med en 

messe indimellem og selvfølgelig også frokost.  

Sønderskov Skolen stiller deres lokaler til rådighed og vi glæder os til at 

byde jer velkommen i nye omgivelser.  

 

Af hensyn til workshopholdere, forplejning og øvrigt koordinering, så 

beder vi jer så mindeligt om at hoppe ind på vidensby.com og tilmelde jer. 

 

Kom og vær med til at nyde den gode stemning, suge til jer af inspiration 

og start sommerferien med at sige på gensyn til nye og gamle kollegaer. 

 

Vi glæder os! Åben for tilmelding  
8. april – 3. juni 

https://vidensby.com/inspirationsdag/
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09.00: Workshops/oplæg - runde 1 
 

Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

0.-3. kl. Åben og undersøgende  

v. Elisabeth Tang, konsulent i 

VidensBy Sønderborg 

Matematik 1 timer Få ideer til åbne opgaver og undersøgelser i matematik hos de yngste. Ud over ideerne ser 

vi på fordelene ved denne arbejdsmåde og de udfordringer, der (måske/måske ikke) er ved 

at arbejde åben og undersøgende. 

0.-10. kl. Fagene i bevægelse  

v. Bodil Borg Høj, Projektleder 

Fagene i Bevægelse 

 

Alle fag 2 timer Vil du gerne sætte dine fag (endnu mere) i bevægelse? Altså sætte din faglighed i spil og 

didaktisk anvende bevægelse til at igangsætte forskellige læreprocesser hos eleverne. Så er 

Fagene i Bevægelse noget for dig, og det er uanset, om du er lærer i indskoling, 

mellemtrin eller udskoling og uanset, om du underviser i sprogfag, naturfag, kulturfag 

eller praktisk-musiske fag. 

Fagene i Bevægelse sætter nemlig fokus på kvalitet og meningsskabelse frem for fokus på 

kvantitet og antallet af minutter. Se mere på https://www.xn--fageneibevgelse-6lb.dk/om-

projektet   

1.-10. kl. 

 

 

Teknologiforståelse  

v. Roland Hachmann, ph.d., lektor i 

it og læring ved institut for Skole og 

Pædagogik, UCSyd  

Alle fag 1½ timer Vil du gerne have styr på den nye faglighed og hvad kompetenceområderne: Digital 

myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tænkning og teknologisk 

handleevne betyder for din undervisning. Så deltag og få den nødvendige grundviden, 

indsigt i de bedste erfaringer og eksempler på god undervisning. 

0.-3. kl. Den lille cyklistprøve  

v. Michael Bremer, Dansk 

Skolecykling 

 

Færdselslære 2 timer I det obligatoriske emne Færdselslære er ”sikker på cykel” et af færdigheds- og 

vidensområderne for indskolingen. 

I workshoppen får du erfaring med at undervise i cykling i indskolingen og bliver klar til 

at afholde den lille cyklistprøve. 

Der vil på dagen blive udleveret et sæt materiale pr. skole. 

  

https://www.fageneibevægelse.dk/om-projektet
https://www.fageneibevægelse.dk/om-projektet
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Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

1.-3. kl. Translanguaging i praksis  

v. Charlotte M. Duun, fagkonsulent 

Global House 

 

Fremmedsprog 1 timer Translanguaging, flersprogethed eller tværsprog kært har mange navne, men helt 

grundlæggende er det at bruge elevernes sproglig kompetence som en ressource i 

undervisningen. Gennem konkrete aktiviteter og redskaber vil jeg introducerer begrebet, så 

det kan bruges i egen undervisning. 

1.-3. kl.  

 

 

Få rygsækken fyldt op med idéer til 

de yngste forskere  

v. Ulla Linderoth, 

”Naturfagskonsulenten”  

 

N/T 2 timer På workshoppen vil du få en masse ideer til, hvordan du kan tilrettelægge en spændende 

undersøgelsesbaseret undervisning i natur/teknologi – både inde og ude. I løbet af 

workshoppen vil vi undersøge smådyrs levesteder, lave flaskehaver og meget andet. Vi vil 

dykke ned i konkrete undersøgelser og koble de øvrige kompetenceområder på. Der 

anvendes overvejende med simpelt udstyr, som findes på de fleste skoler.  

Ideerne er lige til at bruge med eleverne, og derudover vil du få inspiration til, hvordan de 

kan indgå i din årsplan. Dagen vil veksle mellem korte oplæg og hands-on undersøgelser.  

Kurset henvender sig både til den nye og den erfarne lærer, som trænger til nye input til 

den tænkning, der lægges op til i den nye læseplan for natur/teknologi. Bliv inspireret til, 

hvordan du kan bidrage til en sammenhængende naturfagsundervisning fra 1. - 9. klasse. 

3.-5. kl. Instrumentklasser 

v. Musikskolelærere Peter 

Deichgräber og Thomas Søgaard 

Hvid 

Musik 1½ timer Hvordan kan undervisningen i hhv. trompet og guitar foregå som klasseundervisning? 

Med musikskolen som partner kan din skole få en professionel musiker/instrumentalist i 

klassen, som kan give alle elever en grundlæggende musikforståelse med udgangspunkt i 

et specifikt instrument. Kom og hør hvordan.  

3.-8. kl. Håndværk og design – en rød tråd 

fra 3. kl.  til valgfaget  

v. Heidi Bruus, Designkonsulent 

 

H&D 2 timer Kom godt fra start i den indledende undervisning og bliv inspireret i at opbygge en faglig 

rød tråd til valgfaget i håndværk og design. Få et råd til, hvordan faget kan tones i 

begyndelsen og give inspiration til den videre faglige udvikling for eleverne på de næste 

klassetrin. Med didaktiske vinkler, faglige håndværks- og materialemæssige greb og 

designprocesser, som matcher målgruppen, vil workshoppen give ideer til, hvordan 

eleverne får opbygget alsidige kompetencer. Dertil vil der være både refleksionsøvelser og 

inspiration til designprocesser som progression. I valgfagsdelen vil der gives flere gode 

råd til de 2 års undervisning, så læreren er på forkant op til prøven.  
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Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

4.-10. kl.  

 

 

Lav fagbøger i Bookcreator  

v. Peter Leth 

 

Alle fag  1½ timer Deltag i workshoppen som begynder eller øvet – og lær det grundlæggende eller mere 

avancere i brug af Bookcreator (se Skoletube). Appen er velegnet til at elever kan 

fremstille egne og læse andres fagbøger.  

Peter Leth har stor erfaring med afvikling af workshops, så deltagerne bagefter let kan 

bruge det lærte med sine elever.  

1.-10. kl. Hvordan spottes elever med 

udviklingsmæssig 

sprogforstyrrelse 

 

Alle fag 1½ timer Har du måske en elev med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) i din klasse? Hvilke 

tegn på DLD bør du kende til? 

Med en forekomst på ca. 7 % af en børneårgang må vi forvente, at der i gennemsnit sidder 

en til to elever med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse i en skoleklasse. Alligevel kender 

kun meget få til betegnelsen udviklingsmæssig sprogforstyrrelse/DLD, og hvad der ligger 

bag den. Skal elever med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse have den rette hjælp, er det 

en forudsætning, at de fagprofessionelle i grundskolen bliver opmærksomme på deres 

eksistens, får en grundlæggende forståelse af deres vanskeligheder og får viden om 

hensigtsmæssige undervisningsindsatser og læringsmiljøer. 

4.- 10. kl. Foldebøger i undervisningen 

v. Adeline Raahauge Muntenjon, 

Projektleder Grenzgenial 

 

Alle fag 2 timer 

Max 20 deltagere 

Uanset i hvilket fag du vil arbejde med foldebøger, giver du eleverne mulighed for at 

visualisere, fastholde og genkalde en given læringsoplevelse eller en konkret læring. 

Arbejdet med dette individuelle, kreative og fysiske format, giver eleverne mulighed for 

fordybelse i en given læring og fremmer således både motivation som indlæring. Sammen 

udforsker vi foldebogens anvendelse i undervisningen. Du præsenteres for en række 

foldeteknikker, og bliver inspireret til hvordan du nemt kan adaptere dette fantastisk 

kreative og sjove format til lige præcis dit fag eller forløb, uden at det berøver dig for 

meget af undervisningstiden.  

5.-10. kl. Escape room  

v. Lise Fenger Poulsen, CFU 

Engelsk 2 timer Lær at lave storybaserede escape rooms i ThingLink. Få den hurtige intro til digitale 

escape rooms, som kan danne ramme om alt lige fra læse- og lytteforståelse eller 

grammatik. Med escape rooms kan du skabe nysgerrighed og motivation i dine 

engelsktimer igennem problemløsning. 

6.-9. kl. 

 

 

Sang med valghold/udskolingen  

 

Musik 1 time Sang med valghold /udskoling 

Inspiration til kreativ sang med udskoling / valghold med fokus på aktivering af alle elever 

– også de sangforskrækkede og dem, med stemmen i overgang. 

Bla. Stomp, rytmer, soundpainting. 
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Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

6.-10. kl. Interaktive historier i Twine  

v. Martin Bach Poulsen, 

pædagogisk konsulent UC Syd. 

 

Dansk 1 ½ timer 

 

På denne workshop vil vi arbejde med, hvordan man kan skrive interaktive historier, hvor 

læseren selv skal vælge handlingen.  

Vi vil gennemgå programmet Twine som bruges til at skrive i og vi vil gennemgå 

skriveprocessens forskellige faser.  

Du vil få forskellige skabeloner, links til hjælpevideoer og inspiration til hvordan du, 

sammen med eleverne, kan skabe spændende historier. 

Det er en hands-on workshop, så der er også tid til, du selv vil få fingrene på tasterne.   

7.-10. kl.  Matematik og videnskab i anledning 

af Videnskabsåret 2022 

v. Klaus Fink, Seniorkonsulent, 

Forlaget Matematik 

 

Matematik 2 timer En to timers wokshop, hvor vi rejser gennem matematikkens betydning i udvalgte 

videnskaber. Vi vil se nærmere på opgaver, der lægger op til, at eleverne arbejder 

undersøgende med matematikken i videnskabernes tjeneste. Eksempler: Hvor meget af 

Jorden kunne Andreas Mogensen se fra sin satellit? Hvordan kunne man finde Jordens 

radius for over 2000 år siden? Hvordan kunne man i middelalderen konstruere gotiske 

buer i kirker og slotte? Hvor stor en formue forærede Knud den Hellige til Lund 

Domkirke? Hvordan er bevisets stilling i videnskabsfaget matematik - kan alt bevises og 

skal alt bevises? Undersøgende og anvendelsesorienteret matematik  

7.-10. kl. Brætspil i undervisningen 

v. Helle Lund, brætspilscafeen  

Æ Bræt 

Historie/ 

samfundsfag og 

engelsk 

1½ timer Brætspil styrker kommunikative og sociale færdigheder samt samarbejdsevnerne. 

Med udgangspunkt i eksisterende brætspil inspirerer workshoppen til at inddrage Dixit, 

Decrypto eller Codenames, der alle er spil, som kræver sprogfærdigheder, samarbejde og 

kommunikative evner, eller Secret Hitler, om Hitlers vej til magten og hvilken indflydelse 

det havde på verden og Danmark samt snak om eventuelle fagord som ideologi, 

liberalisme og fascisme. 

 

  



 

7  

12.30: Workshops/oplæg - runde 2 
Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

0. kl. Rim og remser med LEAPS 

v. Børnehaveklasselederne 

 

 

Dansk Musik 

 

60 min. Opstart: kort dialog hvor vi stiller spørgsmålstegn ved LEAPS i 0. kl.  

Alle skal lave en øvelse med rim og remser. 

Vi samler op og har dialog om rim og remser projekt med LEAPS. 

Afslutning: Alle får en projektbeskrivelse på hele forløbet med hjem. 

0.kl.-5.kl. Bevægende billedbøger  

v. Marie Elmegaard Pedersen, 

Pædagogisk konsulent i dansk på CFU/ 

UCL. 

 

Dansk 1 ½ timer En læser lever tusinde liv, før han dør. Den, der aldrig læser, lever kun et … Og måske 

er det billedbogen, der giver dine elever lyst til at læse og leve tusinde liv.   

Workshoppen er målrettet indskoling og mellemtrin. Den indeholder booktalk, 

perspektiver på litteratursamtalen med børn og forslag til litteraturaktiviteter, der 

bevæger små som større elever.   

0.-3. kl. Sang med indskolingen   

v. Nienke Kanzler 

Musik 1½ timer Sang med indskoling 

Inspiration til sang med børn i indskolingen. Fokus på bevægelsessange, stomp, nyt 

repertoire, enkel flerstemmighed. 

0.-9. kl. Visual Thinking Strategies  

v. Marie Abel Hesse, pædagogisk 

antropolog med speciale i inkluderende 

museumsmiljøer  

og Anna Zieler, Moderne Kultur og 

Kulturformidling med speciale i 

børnekultur. 

 

Billedkunst, 

Kulturfagene, Dansk 

2 timer Malerier, illustrationer, fotos og reklamer - verden er fyldt med billeder, men ser vi 

dem alle sammen på samme måde?  

Kom og hør om formidlingsmetoden Visual Thinking Strategies (VTS) og oplev 

hvordan det at samtale ud fra billeder kan bruges til at styrke demokratiske 

kompetencer, sprogstimulering, kritisk tænkning, sprogtilegnelse og meget mere.  

Du får et indblik i metoden, samt lejlighed til at se og deltage når VTS blive 

demonstreret i plenum. Derudover præsenteres praksis eksempler på VTS inde for den 

pædagogiske verden. 

1.-4. kl  

 

 

Fortæl eventyr med ozobotter  

v. Martin Bach Poulsens  

(pæd. konsulent UC Syd) 

Dansk, N/T og 

Billedkunst 

1½ time 

Max 24 

deltagere 

Deltag i denne workshop og lær, hvordan du på en både sjov og spændende måde kan 

inddrage kodning og robotter i din undervisning med de yngste elever. Martin viser 

ozobotter og forskellige online ressourcer, som du kan inddrage i dine sproglige og 

kreative læringsaktiviteter. I workshoppen lærer du hands on at programmere 

ozobotten med farver. 
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Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

1.-8. kl. Er LEAPS fremtidens skole? 

Kan LEAPS engagere lærere og elever? 

Lærer eleverne overhovedet noget? 

V. lærere fra indskoling, mellemtrin og 

udskoling. 

Tværfagligt 1 ½ timer Ved du hvad LEAPS er, eller vil du gerne blive klogere? 

Når du går fra vores workshop har du fået ny inspiration - og måske endda nye idéer til 

din daglige undervisning. 

Vi vil tage vores afsæt i hvordan de faglige mål spiller ind i forhold til vores 

spændende projekter. 

3.-7. kl. Sprogklang og Grænseklang  

v. Adeline R. Muntenjon, Grenzgenial 

og Kerstin Lehmann, fagkonsulent 

Tysk  1½ timer Deltagerne får et indblik i materialerne Grænseklang og Sprogklang, som indeholder 6 

nykomponerede dansk/tyske sange, samt et gratis undervisningsmateriale til brug i 

tyskundervisningen. I fællesskab dykker vi ned i hvordan du som sproglærer, gerne i 

fællesskab med din musikkollega, kan skabe en naturlig nysgerrighed for sprog og 

kultur i nabolandet, gennem en musikalsk tilgang. Sangteksterne bruger sprogene i en 

ligeværdig synergi og tager udgangspunkt i et flersprogligt perspektiv på 

sprogindlæringen, som genspejler sig i tilrettelæggelsen af undervisningsmaterialet. 

Udover at vi skal høre og synge nogle af sangene fra Grænseklangshæftet, gives en 

generel introduktion til den didaktiske tilgang bag materialet og ydermere et indblik i 

anvendelse af de 6 forskellige sange/forløb i praksis. Vi afprøver nogle eksemplariske 

øvelser og opgaver fra undervisningsmaterialet Sprogklang. 

4.-6.  kl.  Styrk arbejdet med kompetencer og bliv 

fyldt op med konkrete idéer og 

værktøjer  

v. Ulla Linderoth, 

”Naturfagskonsulenten” 

N/T 1½ timer Bliv opdateret på det nye i læseplanen i natur/teknologi gennem konkrete 

undersøgelser og masser af hands on. På workshoppen arbejder vi med Jorden, 

Rummet og rumteknologi, og du vil få en masse ideer til, hvordan du kan tilrettelægge 

en spændende undersøgelsesbaseret undervisning i natur/teknologi. Du kommer til at 

arbejde med konkrete undersøgelser og koble de øvrige kompetenceområder på. 

Derudover vil du blive introduceret til nogle af de måder, man ud fra læseplanen kan 

arbejde problembaseret. Dermed skabes en sammenhængende rød tråd til udskolingens 

undervisning i fællesfaglige fokusområder. 

Ideerne er lige til at bruge med eleverne, og derudover vil du få inspiration til, hvordan 

de kan indgå i din årsplan.  
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Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

4.-6. kl. Matematik og videnskab i anledning af 

Videnskabsåret 2022 

v. Klaus Fink, Seniorkonsulent, 

Forlaget Matematik 

 

Matematik 2 timer En to timers wokshop, hvor vi rejser gennem matematikkens. Vi vil se nærmere på 

opgaver, der lægger op til, at eleverne arbejder undersøgende med matematikken i 

videnskabernes tjeneste. Eksempler: Hvordan kan man blive sikker på, at noget altid er 

rigtigt i videnskabsfaget matematik? Hvordan kan vi måle på en kirke/en 

middelalderbygning/et gammelt hus for at bygge en skala-model? Hvor stor er 

overfladen på et menneske? Undersøgelse af fordele og ulemper ved at have 1, 2, 5 og 

10 mønter frem for 1, 3, 5, og 10 mønter (som nogle lande har). Geometriske mønstre 

er pæne, men hvilke figurer er egnede, og hvordan skal de sættes sammen? 

Undersøgende og anvendelsesorienteret matematik ? 

5.-9. kl.  

 

 

Bæredygtig Madkultur 

v. Marie-Louise Risgaard 

 

Naturfag, N/T, 

madkundskab  

1½ timer Med fokus på bæredygtig produktion af fødevarer lærer deltagerne, hvordan 

undervisningsmaterialet ”Bæredygtig Madkultur” kan danne grundlag for en 

tværfagligt fællesfaglig undervisning. Prøv analyseredskabet 

”Bæredygtighedskompasset” og lær om de flere faktorer, som definerer begrebet 

”bæredygtig kost”. Få idéer til undervisningen og henvisning til de nyeste materialer til 

din undervisning, uanset om du underviser i N/T, naturfag eller madkundskab.  

0.-9. kl. Anvendelsesorienteret og praksisnær 

undervisning 

Alle 1½ timer Når undervisning er et mindset…..  

Et national voksende fokus på den anvendelsesorienteret og praksisnære undervisning, 

er også blevet tydelig i Sønderborg Kommune i den kommunale redegørelse (A20). 

Deltag i denne workshop og vær med til at kaste lys på den anvendelsesorienteret og 

praksisnære undervisning, og hvordan den kan integreres i den daglige undervisning.  

Hvordan forstås den anvendelsesorienteret og praksisnære undervisning - på din skole  

Hvorfor har det sin berettigelse i folkeskolerne? 

Hvilken rollen har jeg som underviser 

Vi tager andre relevante spørgsmål op, og drøfter eventuelle dilemmarer. 
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Klassetrin Titel Fag Varighed Oplægsholder og beskrivelse 

4.-10. kl. Er du krænkelsesparat?  

V. Lasse Hollbaum Vinther,  

pæd. konsulent CFU 

 

Alle 1 timer I mødet med andre mennesker kan holdninger, vaner, handlinger og ytringer måske 

være krænkende for andre. I denne workshop dykker vi ned i fænomenet krænkelse. 

Hvad er krænkelse? Hvorfor er vi så krænkede i dag? Hvordan sikrer vi, at krænkelse 

bliver taget alvorligt og omvendt ikke bliver latterligt? 

7.-10. kl. Kan man tegne i udskolingens 

historieundervisning?  

V. Pædagogisk konsulent i historie og 

historielærer Lars Allan Haakonsen 

 

Historie 1½ timer Lad det være sagt med det samme. Jeg kan ikke tegne, men... Kan eleverne faglige 

udbytte forøges ved at tegne – og i så fald, hvordan tegner man fx slaveriet, nazistiske 

forbrydelser og Den kolde Krig?  

Netop disse tre historiske temaer gives der et bud på i denne workshop. Der gives idéer 

og vises eksempler på konkrete undervisningsforløb, som kan bruges direkte i din 

kommende årsplan. 

7.-10. kl. Vandaktiviteter  

v. Naturvejlederne i Sønderborg 

 

Idræt 2 timer Kunne du tænke dig selv at prøve et SUP-board, en kajak eller få en snorkeltur, inden 

du kaster dig ud i det sammen med dine elever, så er her muligheden. Naturvejlederne 

Sønderborg står klar med udstyr og guidning til et par hyggelige timer ved og på 

vandet. 

OBS: Kl. 13.00-15.00 Der er afsat en halv time til omklædning og transport til 

stranden. Workshoppen starter først kl 13.00 ved Skydestranden for enden af 

Grundtvigs Alle. 



Side 14 

 

 

Åben-skole messe  

i festsalen 

 

 

 

 

 

 

Messe fra  

10.30-12.30 

 

På messen kan du møde lokale  
åben-skole aktører 

 
Deutsche Bücherei 
InterReg 2.0 
Grenzgenial 
Det Sønderjyske Sangcenter 
Musikskolen Sønderborg & SØMUS  
Sønderjyllands Kunstskole 
Biblioteket Sønderborg 
Augustiana Kunstpark & Kunsthal 
Ungdomsskolen 
PLC – Birgitte Nielsen  
Gå til matematik, science eller teknologi? 
SDU 
Sønderborg Forsyning  
Sundhed og Trivsel for børn og unge, Sundhedsplejen 
Naturvejlederne 
Sundhed og Trivsel for børn og unge, Tandplejen 
Skole-Kirke-Syd 
Museum Sønderjylland 
Dansk skoleforening for Sydslesvig  

 
 

 CFU vil være at finde på dagen med materialer til alle fag 
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T: 88 72 64 00 
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