
Klare profiler og fagligt samspil 
Den 15. januar 2015 kl. 9.30-15.45 
Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov. Konferencen holdes i Salen. 
 
 
Kære netværksskoler. 
 
Tina har nu sørget for, at ministeriet har udsendt invitationen til alle skoler om deltagelse i 
afslutningskonferencen for klare profiler og fagligt samspiI. I spiller alle en væsentlig rolle under 
markedspladsdelen (se program nederst), hvor I er repræsenteret ved jeres projekttitel fra jeres 
oprindelige ansøgning.  
 
På markedspladsen har hver skole en stand, som I bemander. Det er aftalt med Tina, at hver skole 
ophænger en poster over projektet. Posteren skal tydeliggøre, hvad fokus er i projektet, og hvad det 
særlige er i netop jeres projekt. Tænk på at posteren skal være formidlingsorienteret, så ikke-
projektdeltagere kan danne sig et overblik over jeres projekter.  
 
Vi anbefaler, at posteren er i A0-format, og at I om muligt laver A4-handouts af posteren, som gæsterne på 
markedspladsen kan tage med sig hjem til skolerne til inspiration. Husk at print af poster kan tage flere 
dage, så vær ude i god tid, da konferencen ligger forholdsvis hurtigt efter juleferien. Når posteren er færdig, 
bedes I sende en pdf-fil med posteren til Signe Koch Klavsen (sk@risskov-gym.dk), så den kan uploades til 
projektets hjemmeside: http://lu235.wix.com/klareprofiler.  
Har I spørgsmål til fremstilling af jeres poster, kan I kontakte Signe: sk@risskov-gym.dk 
 
Jeres stand består af en opslagstavle og et lille skolebord. Vær opmærksom på, at I ikke kan bruge 
projektorer ved posterstandene. Hvis I har brug for computere ved standene, beder vi jer selv medbringe 
dem.  
Gæsterne cirkulerer på markedspladsen, og de har derfor stor glæde af, at I kan præsentere jeres posters 
indhold meget kort.  
 
I skal tilmelde jer på www.lmfk.dk/kurser senest den 7. januar 2015. I kan som projektskoler få op til fem 
deltagere gratis med (anføres ved tilmeldingen). 
Har I mere end 5 deltagere med, er deltagergebyret 250 kr. pr. person.  
 
Vi glæder os til at se alle igen den 15. januar og håber, at tilslutningen til konferencen bliver stor.  
 
De bedste julehilsner, 
Helene og Signe 
 
 
Helene Clemens Petersen og Signe Koch Klavsen 
Risskov Gymnasium. 
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Program 
9.30 – 10.00   Kaffe/te og bolle. 
10.00 – 10.10 Helene Clemens Petersen (vicerektor Risskov Gymnasium) byder velkommen. 
10.10 – 10.20 Dorthe Wang (specialkonsulent, Undervisningsministeriet).  

10.20 – 10.45 Tina Høegh (lektor, Syddansk Universitet). Erfaringer fra projektet og 
introduktion til skolernes stande på ”markedspladsen”. 
10.45 – 11.45 Peter Hobel (lektor, Syddansk Universitet) Hvad skal vi konkret spørge eleverne 
om i undervisning, vejledning og eksamen i fagligt samspil?  

11.45 – 12.30 Projektskolernes markedsplads 1. del. Projekttitlerne: 
Uddelegering, studieretningsprofilering og heldagsskole 

 Studietoningsprojekt Language and Culture  
 Studietoningsprojekt Robotprojekt og health care 
 Ny organisering af teamstruktur og samarbejde 
 Toning af de enkelte studieretninger 
 Nye dimensioner i undervisningen 
 Fag før sag – sag før fag 
 Studieretningssamarbejde 
 Kategorier af profileringsstrategier i en studieretning 
 Nye faglige samspil. Hvordan udvikler vi vores gymnasium gennem tilpas forstyrrelse? 
12.30 – 13.15 Frokost. 
13.15 – 13.45 Markedsplads 2. del.  
13.45 – 14.15 Elisabeth Husum (lektor, Egaa Gymnasium): Fagdidaktiske overvejelser over toning af 
naturvidenskabelig studieretning der både tilgodeser elevernes naturvidenskabelige interesse og STX's 
almene sigte. 
14.15 – 14.45 Helene Clemens Petersen og nøglepersoner i projektet ved Risskov Gymnasium: 

Implementering - fra delprojekter til skoleniveau. 
14.45 – 15.00 Kaffe og kage. 
15.00 – 15.40 Michael Paulsen (lektor, Aalborg Universitet): Hvad har vi lært? Kan vi nu konkludere? (tre 
skarpe eller en opsamling på dagen). 
15.40 – 15.45 Helene Clemens Petersen: Tak for i dag. 
 
Se mere om Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil, fase 2, http://lu235.wix.com/klareprofiler  
Se mere hjemmeside for Klare profiler, fase 1, http://www.sdu.dk/klareprofiler  
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