
 

 
 
 

København, d. 20. december 2012 
 
 
 
 
Indbydelse til sprogkonference  
 
Ministeriet for Børn og Undervisning indbyder hermed – i samarbejde med Gefion Gymnasium, Grib-
skov Gymnasium, Odder Gymnasium og Tønder Gymnasium – til sprogkonferencen:  
 

S P R O G   G Ø R   K L O G 
Fremmedsprog i gymnasiet. Innovation, didaktik og digitale medier. 

 
Konferencen finder sted onsdag d. 6. februar 2013 kl. 10-16 på Gefion Gymnasium i København og er 
målrettet undervisere i sprogfag på de gymnasiale uddannelser. På konferencen præsenteres resultaterne 
af udviklingsprojektet ”Fremmedsprog i gymnasiet. Innovation, didaktik og digitale medier.” 
 
”Fremmedsprog i gymnasiet. Innovation, didaktik og digitale medier” er et udviklingsprojekt med del-
tagelse af Gefion Gymnasium, Gribskov Gymnasium, Odder Gymnasium, Tønder Gymnasium og 
Aarhus Universitet. Formålet med udviklingsprojektet har været at forny sprogundervisningen i stx, 
samt øge elevernes sprogfaglige motivation. Deltagerne har under synsvinklerne innovation, didaktik og 
digitale medier arbejdet med at udfordre og udvide deres egen praksis som sproglærere i engelsk, tysk, 
fransk, spansk, latin og græsk. Deltagerne har undervejs arbejdet i og på tværs af skolegrupper og fag-
grupper og vil på konferencen præsentere deres projektarbejde i en række forskellige workshops. 
 
For tid, sted, program, pris og tilmelding, se nedenfor. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Refslund Poulsen 
Fagkonsulent 
Jens.Refslund.Poulsen@uvm.dk  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
S P R O G   G Ø R   K L O G 
Fremmedsprog i gymnasiet. Innovation, didaktik og digitale medier. 
 
Tid  
Onsdag 06.02.2013 kl. 10-16. 
Sted  
Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, 1350 København K 
Program 
09.30 Ankomst og kaffe 
10.00 Velkomst v. rektor Birgitte Vedersø og fagkonsulent Jens Refslund Poulsen 
10.15 Præsentation af udviklingsprojektet ”Fremmedsprog i gymnasiet. Innovation, didaktik og digitale 
medier” v. lektor Anne Bisgaard Vase 
10.30 Oplæg og debat: Hvad kan vi, og hvad vil vi med fremmedsprogene i gymnasiet? Hvad kan ele-
verne, skolen og samfundet få ud af sprogfagene? v. eksterne oplægsholdere og debattører 
12.30 Frokost 
13.30 Sprog-workshops v. projektdeltagerne der præsenterer deres projektarbejde 
15.45 Fælles afslutning 
Tilmelding  
Via LMFKs hjemmeside: www.lmfk.dk (Kurser eksterne / UVM konferencer) 
Pris 
250 kr som opkræves af LMFK efter tilmelding 


