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NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2019 

10.12.2019 

Kære kolleger 

 

Institut for naturfagenes didaktik er nu så langt i processen med at udvikle kurset Videnskabsteori for 

informatik-faget, som jeg tidligere har omtalt, at de er klar med en link til kursusbeskrivelse og tilmelding. 

Det er blevet et rigtig spændende kursus, som er skræddersyet til at kunne dække kravet om informatikkens 

videnskabsteori ved de faglige mindstekrav i informatik og programmering. Kurset giver 5 ECTS-point. 

Mere om dette senere i nyhedsbrevet. 

 
It-vest udbyder igen i år kurset Programmering for gymnasielærere. De har pt ikke nok tilmeldinger og 

kurset er i fare for at blive aflyst. Ærgerligt hvis det bliver aflyst, så længe der stadig er lærere, der mangler 

programmering. Se link senere i nyhedsbrevet. 

 

Der var 3 skoler, der slap gennem nåleøjet med lokale studieretningsforsøg i år. To af dem er interessante i 

dette forum. Den ene, der slap gennem nåleøjet, er en studieretning med It A og enten International økonomi 

A eller Afsætning A på HHX. Jeg håber, at denne studieretning kan give it A et tiltrængt boost. 

 

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår og ikke mindst god eksamen til dem, der er involveret i dette. 

 

Venlig hilsen  

Kathrine Bohus Madsen 
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FRA BUVM/STUK (STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET)  

EKSAMEN 

Eksamensterminen december/januar står for døren. 

Der er en del elever, der afslutter informatik B merkantil EUX i dette semester. Så nogle af jer skal ud som 

censorer. Derfor vil jeg minde om de vigtige styredokumenter vedrørende eksamen. Ud over læreplanens 

afsnit om den mundtlige prøve, er der eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. De kan findes 

her https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer. 

 

Nogle lærere står kun med censorkompetencer i det gamle forsøgsfag i BUVM’s censorfortegnelse. Derfor 

skal man huske at spørge den eksamensansvarlige på sin skole, om man er indmeldt med de rigtige 

censorkompetencer

 

  

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer
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LOKALE STUDIERETNINGSFORSØG 

I år var der 50 ansøgninger fordelt på 48 skoler. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har i år godkendt 3 lokale studieretninger. To af 

disse er interessante for os: 

Niels Brock (hhx): It A og International økonomi A eller Afsætning A 

Aalborg Tekniske Gymnasium (htx): Fysik A, Programmering B  

Læs mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191204-boerne--og-

undervisningsministeren-godkender-udbud-af-nye-lokale-

studieretninger?fbclid=IwAR0KRt9VtIfGip6kuaYpzrvqchCa6-Qhhh450o9wdkgFpXWkMoSDU 

 

EFTERUDDANNELSESAKTIVITETER  

IT-VEST 

 

I foråret 2020 udbydes for 3. gang kurset Programmering for gymnasielærere, der især henvender sig til 

lærere, der vil opnå faglig kompetence i informatik.  Kurset behandler grundlæggende 

programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. I anden halvdel 

gennemføres et lidt større programmeringsprojekt. De opgaver og projekter, der udarbejdes i kurset, kan i 

bearbejdet form benyttes i undervisningen i gymnasiet. Tilmeldingsfrist er forlænget til d. 17/12-2019. 

Bemærk den korte frist. 

 

Desuden udbydes, som tidligere annonceret,  Interaktionsdesign og didaktik (10 ECTS) . Fagpakken 

Undervisning i interaktionsdesign er et fag, hvor du lærer at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og 

hvor du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med 

brugerinvolvering, prototyper og co-design. Tilmeldingsfrist er forlænget til15/1-2020. 

 

Læs mere om de to kurser her: https://www.master-it-vest.dk/er-du-gymnasielaerer.html 

 

Jeg omtalte i mit sidste nyhedsbrev, at It-Vest planlægger at udbyde en masteruddannelse i informatik rettet 

mod undervisning i de gymnasiale uddannelser. Planen er, at uddannelsen starter efterår 2020. Der 

planlægges et optagelseskrav på 30 ECTS-point, der er relevante for de faglige mindstekrav. De kandidater, 

der ikke har et centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde, vil yderligere skulle supplere 

med 30 ECTS-point. Mere om dette i mit næste nyhedsbrev. 

 

INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK, KØBENHAVNS UNIVERSITET  

Institut for naturfagenes didaktik udbyder i foråret/sommeren 2020 et kursus i informatikkens 

videnskabsteori https://efteruddannelse.kurser.ku.dk/course/2019-2020/NNDB19008U.  

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem BUVM og IND og vil kunne dække emnet informatikkens 

videnskabsteori ved de faglige mindstekrav til at undervise i de gymnasiale uddannelser i fagene informatik 

og programmering. Som faglige forudsætninger anbefales, at man mindst har bestået 30 ECTS-point inden 

for datalogi/informatik.  
  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191204-boerne--og-undervisningsministeren-godkender-udbud-af-nye-lokale-studieretninger?fbclid=IwAR0KRt9VtIfGip6kuaYpzrvqchCa6-Qhhh450o9wdkgFpXWkMoSDU
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191204-boerne--og-undervisningsministeren-godkender-udbud-af-nye-lokale-studieretninger?fbclid=IwAR0KRt9VtIfGip6kuaYpzrvqchCa6-Qhhh450o9wdkgFpXWkMoSDU
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191204-boerne--og-undervisningsministeren-godkender-udbud-af-nye-lokale-studieretninger?fbclid=IwAR0KRt9VtIfGip6kuaYpzrvqchCa6-Qhhh450o9wdkgFpXWkMoSDU
https://cc.au.dk/uddannelse/evu/programmering/
https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/undervisning-i-interaktionsdesign/2.html
https://www.master-it-vest.dk/er-du-gymnasielaerer.html
https://efteruddannelse.kurser.ku.dk/course/2019-2020/NNDB19008U
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ENKELTFAGSKURSER PÅ IT- UNIVERSITETET 

Optag til efterårets enkeltfagskurser på IT-Universitetet er åben nu. Læs mere om de 58 enkeltfagskurser, og 

tilmeld dig her https://www.itu.dk/efteruddannelser/enkeltfagskurser#enkeltfagskurser 

Ansøgningsfrist d. 10/1-2020. Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og 

masteruddannelser. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, anbefales, at du søger hurtigst 

muligt, da pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

 

IT-LÆRERFORENINGENS ÅRSKURSUS 

I mandags deltog jeg i it-lærerforeningens årskursus ”Hvordan underviser man dem, der ikke har valgt it-
fagene til?!”. Omdrejningspunktet var, som overskriften lyder, hvordan vi håndterer de elever, der ikke har 

valgt vores fag. Et yderst relevant emne nu hvor faget findes i obligatoriske eller næsten obligatoriske 

sammenhænge. Der var nogle spændende oplæg. Hovedtaleren var Sine Zambach, der har skrevet bogen 

Kvinde kend din kode og gennem flere år har arbejdet med at få flere ind i it-fagene gennem projekter som 

Coding Pirates og Digipippi, Se http://iftek.dk/if-for-alle/p/2.  

 

FIP –  FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS 

Igen i år afholder ministeriet FIP for alle fag, hvor 

fokus er de udfordringer, som reformen giver i de 

enkelte fag. I dette skoleår vil der være et særligt 

fokus på innovation og karrierelæring.  

FIP i it-fagene er som sædvanlig bundtet for 

fagene programmering, informatik, itA og 

informatik B merkantil EUX. Tilmelding er her. 

GL/E står for tilmeldingerne og man behøver ikke 

at være medlem af GL for at deltage. 

FIP Øst, Next Sukkertoppen   11/3-2020 

FIP Vest Campus Vejle 18/3-2020 

Tilmelding her: 

https://mit.gl.org/default.aspx?func=course.workp

laceaddentry&courseAreaID=8&courseNameID=

83 

Efterhånden som programmet falder på plads, vil 

jeg offentliggøre indholdet på 

https://www.facebook.com/groups/196566890452

695/ . Jeg kan allerede nu fortælle, at der vil være 

en workshop om formativ og summativ evaluering 

i vores fag, en workshop om SCRUM og en 

workshop om erhvervsområdeprojektet på EUX. 

Desuden vil kurset videnskabsteori for 

informatikfaget blive præsenteret. 

 

 

Byplanlægning med SCRUM 

 

  

https://www.itu.dk/efteruddannelser/enkeltfagskurser#enkeltfagskurser
http://iftek.dk/if-for-alle/p/2
https://mit.gl.org/default.aspx?func=course.workplaceaddentry&courseAreaID=8&courseNameID=83
https://mit.gl.org/default.aspx?func=course.workplaceaddentry&courseAreaID=8&courseNameID=83
https://mit.gl.org/default.aspx?func=course.workplaceaddentry&courseAreaID=8&courseNameID=83
https://www.facebook.com/groups/196566890452695/
https://www.facebook.com/groups/196566890452695/
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AT VÆRE LÆRER I FAG 

Der er kommet en ekstra fagdidaktisk dag i teorietisk pædagogikum. Den ekstra dag er i januar, hvor 

pædagogikumkandidaterne skal præsentere deres fagdidaktiske projekt.  

Et af formålene med det fagdidaktiske projekt er at give kandidaten tid til at arbejde undersøgende i et af sine 

fag med en fagdidaktisk problemstilling, som har sit udgangspunkt fagets indhold, arbejdsformer, formål og 

lignende. Et andet formål er at styrke sammenhængen mellem teorien på teoretisk pædagogikum og 

dagligdagen på skolerne gennem involvering af vejleder, kursusleder og tilsynsførende i projektet. Det bliver 

spændene at se projekterne blive præsenteret. 

Den nye studieordning for teoretisk pædagogikum findes her 

https://www.lectio.dk/lectio/500/dokumenthent.aspx?documentid=36848755311

 

IT-FAGLIGT FORUM  

Medlemmer af it-fagligt forum 2019/2020:  

(fælles it-fagligt forum for alle gymnasiale uddannelser - fagkonsulentens rådgivende forum med 

repræsentanter fra den faglige forening, de gymnasiale uddannelser, Danske Gymnasier og videregående 

uddannelser). 

Læs mere om it-fagligt forum på http://www.emu.dk  

 

1. Jacob Stenløkke Bendtsen,  

Hvidovre Gymnasium og HF  

Formand for IT-lærerforeningen 

Redaktør på EMU 

jb@hvidovregymnasium.dk   

 

2. Elisabeth Husum,  

(stx/hf)  

Kursusleder på fagdidaktik for it-fagene. 

Egaa Gymnasium 

eh@egaa-gym.dk   

 

3. Anders Lindskjold,  

(hhx, merkantil eux) 

Campus Vejle 

abl@campusvejle.dk   

 

4. Søren Præstegaard  

(htx) 

Odense Tekniske Gymnasium 

spr@sde.dk    

 

https://www.lectio.dk/lectio/500/dokumenthent.aspx?documentid=36848755311
http://www.emu.dk/modul/fagligt-forum
mailto:jb@hvidovregymnasium.dk
mailto:eh@egaa-gym.dk
mailto:abl@campusvejle.dk
mailto:spr@sde.dk
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5. Michael Caspersen 

Direktør 

IT-Vest Samarbejdende Universiteter  

www.it-vest.dk  

(repræsentant for aftagerne) 

mec@it-vest.dk   

 

6. Anne Frausing 

(ledelsesrepræsentant/Danske Gymnasier) 

Rektor på HF-Centret Efterslægten 

af@hfc.dk  

 

7. Kathrine Bohus Madsen,  

Borupgaard Gymnasium,  

Fagkonsulent i UVM/STUK 

kathrine.madsen@stukuvm.dk 

Tlf. 21 39 51 99 

 

IT-LÆRERFORENINGEN  

www.it-laerer.dk  

www.iftek.dk  

https://www.facebook.com/groups/196566890452695/?ref=bookmarks  ( > 400 medlemmer ) 

Formand: Jacob Stenløkke Bendtsen 

Mellemtoftevej 13 

2600 Glostrup 

Tlf. 39 40 24 39 

E-mail: jb@hvidovregymnasium.dk 

 

Vh 

Kathrine Bohus Madsen 

 

 

 

http://www.it-vest.dk/
mailto:mec@it-vest.dk
mailto:af@hfc.dk
http://www.it-laerer.dk/
http://www.iftek.dk/
https://www.facebook.com/groups/196566890452695/?ref=bookmarks
mailto:jb@hvidovregymnasium.dk
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