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Formål med mødet 
 

Udviklingslaboratoriet har fokus på den faglige udvikling af prototyper til afprøvning i skoleåret 2020/2021 

i samspil mellem fagudviklere og skolernes ressourcepersoner. 

 

Sigtet er både at kvalificere fagudviklingen og styrke ressourcepersonernes og ledelseskonsulenternes 

viden og kompetence i teknologiforståelse som faglighed. Laboratoriet skal øge fagudviklernes viden og 

forståelse for præmisserne for faglighedens udfoldelse på skolerne.  

 

På dagen vil Rambøll desuden præsentere de vigtigste hovedpointer fra midtvejsevalueringen. På 

baggrund af præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte resultaterne plenum.  

Forberedelse 
 

Fagudviklerne medbringer deres udkast til næste prototype. En samlet oversigt over ideer til nye prototyper 

er på forhånd sendt til skolernes ressourcepersoner. Skolernes ressourcepersoner har drøftet ideerne med 

deres kollegaer og medtager skolens samlede kommentarer.  

Praktiske informationer 
 

Sted: Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, København  

Tidsrum: 30. marts kl. 10.30 (morgenmad fra kl. 10) – 31. marts kl. 13.00. 

Deltagere: Læringskonsulenter fra STUK deltager den 30. marts. Fra konsortiet deltager faglige 

udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter.  

 

Udviklingslaboratoriet afvikles som et internat over to dage. Der inviteres til fælles middag mandag aften – 

husk at vælge dette til ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage. 

 

Parkering 

Carlsberg Station ligger lige neden for Campus Carlsberg, så det er nemmest at tage S-tog til Carlsberg 

Station. Hvis du er i bil, kan du parkere i Carlsberg Byen mod betaling. Under Campus Carlsberg er der en 

parkeringskælder. Nedkørsel til parkeringskælderen er i Bohrsgade (indkørsel via Vigerslev Allé). 
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Program 

TID PROGRAM MANDAG DEN 30. MARTS 2020 
10.00-10.30 Ankomst med en kop kaffe og en bolle med ost 

Lokale: Karreen, K1.02, Auditorium 2 

10.30-10.45 Velkomst og præsentation af dagens program og den fremadrettede proces for udvikling og 

afprøvning på skolerne 

v. Margit Holm Basse  

Lokale: Karreen, K1.02, Auditorium 2 

10.45-11.45 Præsentation af resultater fra midtvejsevalueringen 

v. Rambøll   

 

Rambøll præsenterer de vigtigste hovedpointer fra midtvejsevalueringen. Resultaterne baserer 

sig på analyser af data fra: 1) casebesøg på 16 skoler, 2) spørgeskemaer fra lærere og elever, 

3) telefoninterviews med alle ressourcepersoner og 4) skolernes refleksioner fra det faglige 

netværk i januar. Efter præsentationen åbnes der op for spørgsmål og refleksion i plenum. 

11.45-12.45 Feedback på ideer til prototyper 

SOM FAG:  

Indskoling, lokale: K4.19 

Mellemtrin, lokale: K6.15 

Udskoling, lokale: K3.12 

I FAG: Skolernes ressourcepersoner samles efter trin. Fagudviklerne går samlet rundt i 

lokalerne hos ressourcepersoner efter nedenstående skema:  

 Indskoling 

Lokale: K5.20 

Mellemtrin 

Lokale: K5.17 

Udskoling 

Lokale: K5.09 

11.45-12.45 Matematik Dansk Naturfag 
 

12.45-13.45 Frokost i grupper i lokalerne 

13.45-15.45 Feedback på ideer til prototyper 

SOM FAG: Skolernes ressourcepersoner og fagudviklerne går i samme lokaler som før frokost.   

I FAG: Skolernes ressourcepersoner går i samme lokaler som før frokost. Fagudviklerne går 

samlet rundt i lokalerne hos ressourcepersoner efter nedenstående skema:  

 Indskoling 

Lokale: K5.20 

Mellemtrin 

Lokale: K5.17 

Udskoling 

Lokale: K5.09 

13.45-14.45 Dansk Naturfag Matematik 

14.45-15.45 Arbejde selv Tværfaglig Tværfaglig 
 

16.00- 17.00 Det store TEK Grand Prix 

Lokale: K4.04 

17.00 Check in på hotel og gå til middag 

18.00 Middag, Afholdes i kantinen på Københavns Professionshøjskole 
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TID PROGRAM TIRSDAG DEN 31. MARTS 2020 
08.45-9.00 Ankomst med en kop kaffe og en bolle med ost 

Lokale: Karreen, K1.02 - Auditorium 2 

9.00- 9.15 Velkomst og kort om den fremadrettede proces for udvikling og afprøvning på skolerne 

v. Margit Holm Basse  

Lokale: Karreen, K1.02 - Auditorium 2  

9.15-12.00 Feedback på ideer til prototyper 

SOM FAG: Skolernes ressourcepersoner og fagudviklerne går i samme lokaler som før frokost.   

I FAG: Skolernes ressourcepersoner går i samme lokaler som før frokost. Fagudviklerne går 

samlet rundt i lokalerne hos ressourcepersoner efter nedenstående skema:  

 Indskoling 

Lokale: K5.20 

Mellemtrin 

Lokale: K5.17 

Udskoling 

Lokale: K5.09 

9.15-10.15 Naturfag Håndværk & design Samfundsfag 

10.30-11.30 Billedkunst Matematik Dansk 

   

12.00-13.00 Frokost og afgang 

 

 

 


