
Program til Gefion Gymnasiums sommeruniversitet 2022
Adresse: Konventum Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Tirsdag d. 9. august: Innovation på stx
08.00: Afgang med bus fra Gefion Gymnasium til Konventum i Helsingør

09.00: Kaffe/the og brød på Konventum

09.15-09.45: Velkomst v. Birgitte Vedersø og Pædagogisk Udvalg

09.45-10.45: ‘Innovation på stx’ Oplæg v. specialkonsulent Helle Meibom Færgemann, Centre
for Educational Development, Århus Universitet

10.45-11.00: Kaffepause

11.00-12.00: Videndeling: Korte læreroplæg om innovation på Gefion

12.00-13.00: Frokost

13:00-15.15:      ‘Den innovative proces’ Oplæg og workshop v.  uddannelsesleder Iben Lundager
Rausgaard, Fredericia Gymnasium (Undervejs er der kaffe og kage)

15.15-15.45: Arbejde i studieretningsteams om minimumsmål for innovationsforløb

15.45-16.00: Afrunding af  dagen

16.00-18.30: Fri leg og kollegialt samvær. Der er fx mulighed for at gå til stranden og tage et
dyk i Øresund, låne cykler, lave en omgang skovfitness, spille petanque, billard
eller volleybold. Du kan læse en bog, tage dit kreaprojekt med, sove, snakke eller..

16.30: Frivillig  kunstrundvisning med guide

18.30: Middag

20.30- : Underholdning og kaffe

Efter underholdning: Kollegial hygge



Onsdag d. 10. august: Bæredygtig dannelse

07.00-9.00: Morgenmad

09.00-9.30: Videndeling: ‘Didaktisering af  videospil i engelskundervisningen’ v.
pædagogikumkandidat Rikke Mamsen og ‘Bygnings- og
bæredygtighedsinnovation i undervisning’  v. Astrid Saxbeck Larsen

9.30-11.00: ‘Hvorfor er bæredygtighed er en del af  kerneopgaven og hvordan får man
bæredygtighed ind i undervisningen?’ Oplæg  v. Ph.D Simon Elsborg Nygaard,
Århus Universitet (inkl. kaffepause)

11.00-11.45: ‘Bæredygtighed på Gefion’ Korte oplæg ved Birgitte Vedersø,
Bæredygtighedsgrupppen v. Andreas Møller Lange og refleksioner om
bæredygtighed v. PU-medlemmer

11.45-12.45: Frokost

12.45-14:00: Arbejde med bæredygtighed i udvalgte faggrupper

14:00-14.30: Afrunding og evaluering v. Birgitte Vedersø og Pædagogisk udvalg

Senest 15.00: Afgang mod Gefion Gymnasium med bus



Øvrige informationer
Spørgsmål: Kontakt Louise (LWE)

Om oplægsholdere:
Helle Meibom Færgemann: Cand.mag. i kommunikation med særligt fokus på kommunikation i
organisationer og læringssituationer. Helle er særligt interesseret i, hvordan innovation og
entreprenørskab kan spille sammen med forskellige kernefagligheder mhp. at sætte de studerende
i stand til at håndtere usikkerhed og skabe værdi for andre med deres faglighed. Hun er
medforfatter på kapitlet om innovation i gymnasiet i bogen :”Nye kompetencer i gymnasiet – innovative,
digitale, globale og karrierekompetencer!”

Iben Lundager Rausgaard: Uddannelsesleder Fredericia Gymnasium, tidligere bl.a.
innovationskoordinator på Lyngby Gymnasium:

“- Innovationsdidaktik er ikke et alternativ til den almindelige undervisning, men en overbygning. Man
kan ikke tænke innovation uden faglighed. Eleverne bliver dygtigere, fordi de er mere motiverede og
engagerede, når de løser virkelighedsnære problemer. På Lyngby Gymnasium arbejder vi med dannelsen
af  det hele menneske – et homo innovaticus, siger Iben Lundager Rausgaard, der er
innovationskoordinator på Lyngby Gymnasium.”
i https://www.tv2lorry.dk/lyngby-taarbaek/lyngby-gymnasium-vinder-europaeisk-pris-innovation

Simon Elsborg: PhD i bæredygtighedspsykologi, Ekstern lektor, Psykologisk Institut, Århus
Universitet.

Læs om Simons forskning her:
https://fuau.dk/artikelserie-mig-og-min-forskning/simon-elsborg-nygaard-vi-kan-saenke
-vores-forbrug-uden-noedvendigvis-at-nedsaette-vores-trivsel/
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