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Nyt fra læringskonsulenterne
Det vi gerne vil fortælle om



Læringskonsulenterne
Hvem er vi, og hvad kan I bruge os til?

• Vi er et team med 6 læringskonsulenter, en fuldmægtig og 
en teamleder.

• Vi er tre læringskonsulenter, der arbejder med fokus på fag 
og faglige temaer.

• Vi har opgaver både internt i STUK og ud mod sektoren.

• Vi prøver at nå flest muligt på samme tid, fx med temadage, 
seminarer og via emu-respons.

• Vi prøver at være tæt på sektoren og være opdateret på, 
hvordan det går, fx gennem dialogmøder.

• Vi indgår også i justering af læreplaner, fagbilag og 
vejledninger, bidrager til udvikling af prøver og udarbejder 
materiale til emu.dk. 
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Sidste nyt
Inden for fag og faglige temaer

• Besøg på institutioner

• Online seminar: Praksis i almene fag

• Puljer: udvikling af forløb
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Besøg på institutioner
Februar 2022

• Besøg på fem forskellige institutioner udvalgt 
efter størrelse og elevsammensætning.

• Vigtig indsigt i hvordan FGU og de 
didaktiske principper ser ud i hverdagen.

• Stort ønske om at komme på flere besøg.

• Den andel halvdel af vores team afholder 
også dialogmøder, interviews mm.

1. kvartal 2022
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Online seminar: Praksis i almene fag
Marts 2022
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Puljer: Udvikling af forløb
April 2022

22. april 20228

• Aktuelt er der to puljer med udvikling af forløb:

• Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. 
(Afsluttet).

• Pulje til udvikling af praksis-/produktionsbaseret FGU-undervisning på 
agu og pgu.
(Midtvejs, afsluttes 2023).

• Fælles seminar april 2022 med fremlæggelse af 34 forskellige 
forløb.
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Online seminar: Praksis i almene fag
April 2022
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emu.dk/fgu
Nye forløb og andre gode materialer
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• Nye forløb fra puljer

• Videoer fra seminar om inkluderende læringsmiljø

• Materialer til planlægning af helhedsorienteret undervisning

• Materialer omkring prøver



emu.dk/fgu
Nye forløb og andre gode materialer
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Nye forløb fra puljer



emu.dk/fgu
Nye forløb og andre gode materialer
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Videoer fra seminar om inkluderende læringsmiljø 



emu.dk/fgu
Nye forløb og andre gode materialer

22. april 202213

13

6

4

3

2

5

1

Materialer til planlægning af helhedsorienteret undervisning



emu.dk/fgu
Nye forløb og andre gode materialer

22. april 202214

14

6

4

3

2

5

1

Materialer om prøver



emu-respons.dk
Hvad kan du bruge det til?

• Rum til alle fag og faglige temaer

• Faglig sparring

• Spørg læringskonsulenten

• Spørg STUK
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Prøver (sommer 2022)
Status på regler og nyeste bekendtgørelse.

Ny bekendtgørelse med virkning fra 1. april 2022

• Prøverne er ikke aflyst, men afvikles som normalt.

• Giver mulighed for, at FGU-institutionens leder ud fra en 
pædagogisk og faglig vurdering kan afgøre, om den enkelte 
elev, som er meldt til prøve, skal aflægge prøven på 
almindelige vilkår eller have en afsluttende 
standpunktsbedømmelse. 

• Den afsluttende standpunktsbedømmelse erstatter 
prøvebedømmelsen.

• Begrundelsen for afgørelsen skal fremgå af elevens 
forløbsplan.

22. april 202216

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/403
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Faglige dage i august
Fokus på fag og faglige temaer

For værkstedslærere

• 4 heldags-workshops om målstyret 
undervisning i faglige temaer.

For almenlærere

• 2 heldags-workshops om 
praksisundervisning i almene fag.
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Tak for i dag


