
 

Gefion Sommeruniversitet 10. og 11. august 2016:  
 

Gefion Sommeruniversitet  er to dage, hvor alle lærere samles til faglige input af høj kvalitet, før hverdagen 
begynder på skolen – en ramme for fælles efteruddannelse og fælles debat om, hvordan vi bedst muligt 
løfter hver enkelt elev og udvikler vores praksis i det daglige.  
I år er fokus på formativ evaluering og mere generelt på, hvordan vi kan skifte fra et 
præstationsorienteret fokus til et læringsbaseret fokus, samtidig med at vi selvfølgelig stadig er en 
eksamensskole. 
 
Arbejdet på dette års sommeruniversitet ligger i umiddelbar forlængelse af det arbejde, der allerede er 
foregået på skolen i form af klasser uden karakterer i grundforløbet, arbejde med synlige læringsmål i 
faggrupper og efterfølgende beslutning om en ramme for arbejde med formativ evaluering i alle klasser. 
 
Som forberedelse til dagene beder vi om følgende: 

- Fagrepræsentanterne skal lægge de seneste version af arbejdet omkring synlig læring op i 
faggruppernes dokumentmappe i Google 

- Læse de af PU udarbejde skabeloner til at afholde samtaler med eleverne i november (lægges på 
skemabrikken). 

 

Program 
Onsdag den 10. august: 
 
8.30–9.00 Kaffe, te og morgenbrød på lærerværelset 
 
9.00-9.30          Velkomst i himmelrummet 
 
9.30-11.00        Oplæg v. Heidi Andersen fra Odder Gymnasium: “Fra performancekultur til 

læringskultur” Heidi er projektleder på Odders forsøgsklasser, hvor der ikke 
gives karakterer. Se evt. kort om erfaringer fra Odder Gymnasium: 
 http://www.emu.dk/modul/gymnasieklassen-uden-karakterer 
 

11.30-12.00      Gefion i praksis ved Thomas og Thor´s undervisning med 1y og 2y i fysik 
 
12.00-13.30 Frokost i Kongens Have 

13.30- 14.45    Fishbowl i Himmelrummet: Elevernes vinkel på formativ evaluering 

http://www.emu.dk/modul/gymnasieklassen-uden-karakterer


Ordstyrere: KHA og HSK 

14.45-14.50:     Intro til gruppearbejde i faggrupper v. NPH og CGP  

14.50-15.40      Gruppearbejde i faggrupper  
Udarbejdelse af samtaleskemaer til eleverne til brug ved samtalerne i november 
Produktkrav: Læg de relevante skemaer i faggruppens mappe i Google 

 
15.45-16.15      Oplæg ved studievejledere om deres erfaringer fra New York om betydningen af 

lærer-elev-relationen 
 
Torsdag den 11. august: 
9.00-9.05          Introduktion til dagens program i Himmelrummet 
 
9.05 – 9.30       Gefion i praksis  v. pædagogikumkandidaterne  
 
9.30-11.00       Oplæg v. Allan Kortnum, rektor Aarhus Akademi og og Peter Arnborg Videsen lektor 

fra Viborg Gymnasium: Mindsetbaseret undervisning  
 
11.00-12.00     Gruppearbejde i faggrupper  

Hvordan holder vi samtaler med eleverne? Praktisk øvelse 
 
12:00-13:00     Frokost på lærerværelset 
 
13:00-14:00     Oplæg v. Lene Tezlaff-Petersen fra Helsingør kommune samt en skoleleder fra  

Helsingør Kommune om deres erfaringer med formativ evaluering. 
  

14.00-15.00    Gruppearbejde i studieretningsteam. 
           Hvordan arbejdes med formativ evaluering i studieretningen? Medbring de vigtigste 
           pointer fra faggruppernes drøftelser. 
 

15.00               Afgang til 8-tallet. Nærmere information følger. 
 
16-18              Aktiviteter i studieretningsteams  
 
18.00-24.00     Middag mv. ved 8-tallet. 
 
Mange hilsner fra sommeruniversitetsgruppen: 
 
Birgitte Vedersø 
Christel Germann Petersen 
Helle Tamsen Ellemann 
Jakob Stubgaard 
Karin Bøhrk 
Niels Peter Haals 


