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- et digitalt værksted



En kort præsentation
● Hvem er vi?
● De næste 45 minutter - Morgenrutinen - Overblikket - Kreativ udvikling
● Spørgsmål til sidst

FGUonline.nu
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1. Morgenrutinen

● Vores kontor Video

RB

https://www.youtube.com/watch?v=BAEFPAPzT1A


Tjekke SMS’er
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Registrere opgaver



z

Feedback



● Én til én kontakt
● Sms, kommentar, telefonisk
● Anerkendende tilgang
● Det handler om eleven
● Det handler om at lære at gå i skole
● Det handler om at finde ud af at jeg kan noget

Feedback



2. Overblikket
Den lidt hektiske morgenrutine er veloverstået, og jeg kan nu træde et skridt tilbage 

- få overblikket 
- tage helikopterperspektivet
- evt. snuppe en kop kaffe

Hvem er egentlig den typiske online-elev?
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Den typiske målgruppe
- Unge der blev drillet i grundskolen
- Unge som fuckede egen grundskole op
- Unge med diagnoser (ADHD, ADD, aspergers, autisme, borderline, bipolær lidelser, skizofreni, angst)
- Unge tilkoblet kriminalforsorgen
- Unge tilkoblet specialskoler (undervisning giver dem en form for normalitet) 
- Unge med skolevægring
- Unge med hang til en pause fra skole, fra hjemmet, fra racet
- Unge med skyld/skam over endnu ikke opnået G/ED-niveauer; typisk +23
- Unge med små børn og en hurtiggående hverdag
- Unge der ikke passede ind på det fysiske FGU
- Unge med fysiske skader, der forhindrer ordinær skolegang

NB: Den eneste målgruppe, vi ikke har, er den, som går den lige vej i (uddannelses)livet



Hvordan definerer vi FGU-
Online?

● Undervisning foregår via en “statisk” hjemmeside, som kan tilgås hele tiden
● Undervisning er 1:1 (lærer / elev)
● Lærer holder øje med faglig progression

○ Tager kontakt ved misligholdte aftaler
○ Tager kontakt ved faglige problemer (meet, mail, telefon, videofeedback)

● Lærer samtaler med elev om personlige og sociale udfordringer
● Eleven studerer, når eleven har tid, lyst og overskud - men inden for strengt  

definerede deadlines



Vejledning med KUI/UU
● KUI/UU/eleven opdager FGU-Online

○ Ringer med spørgsmål på egen hånd
○ Google Meet med UU/KUI-vejleder og elev. Koordinator præsenterer 

FGUonline.nu
○ Dukker op på vores fysiske adresse

Scenario 1/3

● KUI/UU ønsker statussamtaler
○ Kun være med vejleder
○ Oftest med vejleder og elev

Scenario 2/3



Vejledning (KUI/UU)
● En elev er gået offline

○ Bekymringsbrev (arbejdsmail, privat mail, sms, telefonsvarer)
● UU/KUI kontaktes - de forsøger kontakt
● Eleven er stadig offline

○ Trussel om skoleydelsesstop
1. Eleven går online - KUI/UU, elev og FGU tilpasser MGV
2. Eleven forbliver offline - eleven sendes deadline med sidste-chance-for-livstegn 

mail/ses. Sker der intet, udmeldes og overdrages eleven til andet relevant 
uddannelsestilbud  

Scenario 3/3



Relationsarbejde & 
dokumentation 
● 1:1 forhold, langdistanceforhold, fastholdelse, dokumentation

○ Relationen lærer-elev i mellem
○ Eksemplificeret SMS HER
○ Eksemplificeret FGU-Planer HER
○ Eksempel på en aktivitetsplan

Video: Mormors stue

https://drive.google.com/file/d/1GRcNeUJr5TtLqlyHc4GCYvrHz_j8SHqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbmUwfIELNybMlj4CKXNtCCOkcrGWTW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6H7-pscXuaMdZhJzY78GoXHcSEPQUFg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGegB01t8pTyYv8xFaqf6zyeymOHxVTZ1lLa-szrd9I/edit?usp=sharing
https://youtu.be/OC5rnR0rwWI


3. Kreativ udvikling 
1. Green Screen
2. Undervisningsforløb 

○ Genkendelighed/simpelhed, praksis og mundtlighed
○ Dansk og naturfag (materialekasse)

3. Pædagogiske tiltag 
○ Konkurrencer, jokes, ferievideoer, julekalender

MC

https://www.youtube.com/watch?v=13AKvchD0g0&ab_channel=FGU-OnlineF%C3%A6llesDrev
https://sites.google.com/fguaarhus.dk/onlinedansk-ed/opgaverne/trin-3-eller?authuser=0
https://sites.google.com/fguonline.nu/naturfag-g/opgaverne/trin-2?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=D3B1OwezZJQ&t=3s&ab_channel=EngelskFGUOnline
https://www.youtube.com/watch?v=uyrqaz-KOxY&ab_channel=FGU-OnlineF%C3%A6llesDrev


4. Afslutning
Spørgsmål fra publikum?

FGUonline.nu
stedet hvor vi mødes


