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PROGRAM DEN 7. MARTS 2019 

 

09.30 – 10.00  Ankomst (Kaffe/te og morgenbrød) 

10.00 – 11.00  Fælles Kulturarv – Oplæg ved 

Politisk kommentator Siegfried Matlok 

11.00 – 11.15  Poetry Slam - Video-oplæg ved 

 Maylis Rossberg, Aabenraa Statsskole 

 

11.15 – 15.00 Tysklærer-Barcamp:  

Erfaringsdeling med deltagernes indhold: 

11.15: Introduktion til barcamp-metoden og 

sessionsplanlægning v. leder af MIND 

FACTORY by ECCO Anne-Sofie Didriksen 

12.00: Frokost 

12.45: Sessionsrunde 1 v/diverse deltagere 

13.30: Kaffepause 

13.45: Sessionsrunde 2 v/diverse deltagere 

14.30. Fælles sammenfatning af barcampen 

v/alle deltagere 

15.00: Farvel og tak for i dag 

 

STED: AABENRAA STATSSKOLE 

 FORSTALLÉ 14, AABENRAA 

OM PROJEKTET 

Nærheden til Tyskland og den tyske kultur 

er en af de store styrker i grænseregionen, 

men interessen for faget tysk og kendskab 

til Tyskland har været vigende blandt de 

unge. 

I de seneste år er i grænseregionen både 

nord og syd for grænsen taget initiativer, 

som har til formål at forbedre børn og unges 

kompetencer i relation til sproget tysk og 

Tyskland i almindelighed. Tysk er for alvor 

kommet på skoleskemaet i de sønderjyske 

kommuner, og her skal projektet 

”Uddannelse og Bildung i grænseregionen” 

være en stærk partner. 

”Uddannelse og Bildung i grænseregionen” 

er et netværksprojekt på tværs af 

Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommune. 

På tværs af ungdomsuddannelserne og på 

tværs af virksomheder nord og syd for 

grænsen. 

Et væsentligt formål med projektet er at 

videndele og at skabe bæredygtige netværk 

på kryds og tværs af 

uddannelsesinstitutioner, mellem 

uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, 

mellem tyske og danske institutioner og 

virksomheder gennem fælles 

undervisningsforløb og aktiviteter. 

Vi arbejder med tysk som et karrierefag i 

både folkeskolerne og gymnasier, så tysk 

kan blive set som et centralt emne i de 

unges karrierevalg. 

Projektet er støttet af Region Syddanmark 

 

Læs gerne mere på projektets hjemmeside: 

http://uddannelseogbildung.dk/ 

 



 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 
BARCAMP-METODEN 

Om eftermiddagen vil vi dele 

erfaringer fra tyskfagets praksis og 

indhente ny inspiration fra hinanden. 

Denne del afholder vi som en såkaldt 

barcamp – et uformelt 

konferenceformat, hvor programmet 

afholdes af deltagerne selv i form af en 

række parallelle sessioner om 

forskellige temaer. Programmet 

lægges på stedet af gruppen (se en lille 

video her). Alle deltagere kan byde ind 

med en session om noget, de ønsker at 

dele, f.eks. et forløb eller en tematik, 

de ønsker at præsentere eller tage op 

og få diskuteret. Du kan altså gerne 

begynde at tænke over, om du har 

noget at byde ind med.  

• Du kan afholde en session som en 
workshop, et foredrag eller ved at 
afholde en diskussion – du skal 
bare sørge for, at der er mulighed 
for udveksling og feedback. 

• Du kan i din session videndele 
eller tage ethvert tema op til 
diskussione, der optager dig i din 
tysklærerpraksis. 

• Temaer kunne være 
karrierelæring, grammatik, 
autentiske sprogmøder, 
brobygning, der er frit slag. 

• Du har 45 minutter til en session. 

• Du kan holde din session på dansk 
eller tysk, som det passer dig 
bedst. 

• Du kan bruge slides, du har med 
eller spontant bare bruge 
sessionsrummenes tavler. 

• I rummene findes der penne og 
papir til deltagerne, hvis de skal 
bruge det i din session. 

• Der er plads til op til 8 sessioner 
på barcampen – så hold dig ikke 
tilbage 

 

TILMELDING SENEST DEN 26. FEBRUAR 2019  

TIL ANNE-METTE KREJBERG, AMK@STATSSKOLE.DK 

 

SÆT (X) 

 

 MORGENBRØD  FROKOSTSANDWICH  

 BARCAMP (FOR TYSKLÆRERE) 

 

NAVN:  __________________   

MAILADRESSE:__________________ 

ARBEJDSPLADS: _________________ 

 

NAVN:  __________________   

MAILADRESSE:__________________ 

ARBEJDSPLADS: _________________ 

 

NAVN:  __________________   

MAILADRESSE:__________________ 

ARBEJDSPLADS: _________________ 

 

NAVN:  __________________   

MAILADRESSE:__________________ 

ARBEJDSPLADS: _________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQBCsBeWFew

