
     Januar 2020 

 

Professionalisering af studiegrupper 
Inspirations- og kompetenceudviklingsdag 
 

Dato: Torsdag den 27. februar 2020 kl. 09.30 – 16.00 

Sted: Campus Aarhus N., Hedeager 2, 8200 Aarhus N. 

Deltagerpris: 350 kr. (der dækker forplejning, administration og øvrige udgifter)  

Målgruppe: Undervisere, studievejledere, ledere og andre interesserede i læreruddannelsen 

Deltagerantal: 10-25 deltagere pr. UC (i alt max 120 deltagere) 

Individuel tilmelding (efter aftale med nærmeste leder): https://www.tilmeld.dk/inspirationdag270220 
senest onsdag den 22. januar 2020. Ved tilmeldingen bedes du prioritere, hvilke sessioner du ønsker at 
deltage i.  
 

Formål med dagen:  

 At formidle erfaringer, anbefalinger og inspirationskatalog til professionalisering af studiegrupper 

 At styrke deltagernes viden og kompetencer til at støtte professionalisering af studiegrupper 

 At skabe rum for kollegial videndeling og sparring. 
 

Til orientering/inspiration henvises til den nationale arbejdsgruppes rapport, se: 
www.laereruddannelsesnet.dk 
 

Program:  
9.30 Ankomst, kaffe, te, brød 
 

10.00  Velkomst og kort intro til dagen v/ Uddannelsesdekan og formand for LLN, Elsebeth Jensen. 
 

10.10 Oplæg om centrale fund og anbefalinger fra den nationale opsamling om 

 professionalisering af studiegrupper v/ uddannelsesleder Morten Birk Hansen og lektor 

 Kirsten Poulsgaard, UCL  

 Refleksion og dialog ved bordene: Hvad blev vi især optaget af? Hvad vil vi 

 arbejde videre med? Spørgsmål til afklaring? 
  

10.45 Skift til session 1-lokaler   
 

11.00 Session 1 – Fokus på professionalisering af studiegrupper- dialog og videndeling om 

 muligheder og udfordringer  
  

 1.1: Hvorfor studieteam fremfor studiegrupper på 1. årgang? (UCSYD) 
  

 1.2: Nyt intromodul samler hele indsatsen med at støtte de studerende i at udvikle  

            studiegruppen til et professionelt samarbejdsfællesskab. 
 

 1.3: Betydningen af retning, rammer, råderum og ressourcer – samt konkrete eksempler på 
         guides, workshops, studiegruppevejledning og plan for progression.  

 1.4: Udvikling af studerendes og underviseres konflikthåndteringsfaglighed. 
 

 1.5: Digitalt forløb om studiegruppefacilitering for 1. årgang - hvordan arbejde med 
         professionalisering af samarbejde for en stor gruppe studerende? 
 

 1.6: Et nyt modul om ”Lærerprofession og læreruddannelse”  

 

https://www.tilmeld.dk/inspirationdag270220
http://www.laereruddannelsesnet.dk/


12.30 Frokost 

 

13.15 Forskellige perspektiver på professionalisering af studiegrupper 

 v/ uddannelsesleder Dorte Kingo, UCL samt en underviser og en studerende.  

 Fokus på erfaringer, muligheder og udfordringer i forhold til professionalisering af 

 studiegrupper – set fra de tre perspektiver.  Refleksion og dialog ved bordene: Muligheder, 

 udfordringer, dilemmaer. 
   

14.15 Skift til session 2-lokaler  
 

14.30 Session 2 - Fokus på professionalisering af studiegrupper- dialog og videndeling om 
 muligheder og udfordringer 
 

 2.1: Hvorfor studieteam fremfor studiegrupper på 1. årgang? (UCSYD) 
  

 2.2: Ny intromodul samler hele indsatsen med at støtte de studerende i at udvikle 
 studiegruppen til et professionelt samarbejdsfællesskab. 
 

 2.3: Betydningen af retning, rammer, råderum og ressourcer – samt konkrete eksempler på 

        guides, workshops, studiegruppevejledning og plan for progression.  
 

 2.4: Udvikling af studerendes og underviseres konflikthåndteringsfaglighed  

 2.5: Digitalt forløb om studiegruppefacilitering for 1. årgang - hvordan arbejde med 
         professionalisering af samarbejde for en stor gruppe studerende? 
 

 2.6: Et nyt modul om ”Lærerprofession og læreruddannelse” 
 

16.00 Slut/ Tak for i dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


