
ESBJERG LÆRERFORENING INVITERER TIL TO 

SPÆNDENDE OPLÆG I FORBINDELSE MED 

FRIKOMMUNEFORSØGET 

Alle med interesse for de esbjergensiske folkeskolers udvikling inviteres hermed 

til at lytte og se med på to virtuelle oplæg om god undervisning. 

Torsdag d. 18. marts kl. 19.00 – 20.30 på Teams 

Arbejdet med frisættelsen af skolerne i Esbjerg Kommune er skudt i gang, og fra Christiansborg og byrådet i Esbjerg 

Kommune er de overordnede rammer meldt ud. 

Nu bliver det op til de fagprofessionelle at bruge deres professionelle dømmekraft og fylde rammerne med så meget kvalitet 

som muligt. 

Heldigvis ved vi, som fagprofessionelle, rigtig meget om, hvad god undervisning er, og der findes allerede god og grundig 

forskning på området. 

Thomas Illum Hansen og Thea Dupont Nørgaard tager udgangspunkt i den forskning, de hver især har lavet, og det er vores 

forventning, at oplæggene kan være med til at gøre os endnu klogere på, hvordan vi kan planlægge en skolehverdag, der 

motiverer og engagerer eleverne. 

Hvad du kan forvente, at de to oplægsholdere vil fortælle om: 

Efter oplæggene vil der være mulighed for at stille spørgsmål. 

 
Der er ingen tilmelding til arrangementet, som er åbent efter først til mølle-princippet på dette link: 

Klik her for at deltage i mødet 

 

Vi glæder os til et par inspirerende timer. 

Mvh. Kredsstyrelsen, Esbjerg Lærerforening  

 

Thomas Illum Hansen: 
• Hvad er god undervisning? 

• Hvordan får vi bedre kvalitet i 

undervisningen? 

• Er vejen til bedre undervisning, at vi 

interesserer os mere for kvaliteter ved 

elevernes læring? 

Diskussionen om god undervisning er taget til de 

senere år, og den er i stigende grad blevet en 

diskussion om kvalitet. Hvem vil ikke gerne have 

mere og bedre kvalitet i det offentlige, men hvad 

vil det egentligt sige? 

 

Thea Dupont Nørgaard: 
I et projekt, udgivet af EVA i 2018, er der 

særligt fem centrale elementer, som eleverne i 

5.-9. klasse peger på som vigtige, når de 

beskriver motiverende, engagerende og 

lærerig undervisning. De fem elementer 

matcher i øvrigt i høj grad det, som forskning 

peger på, er vigtige for en god og motiverende 

undervisning. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA0NmIwOGYtNTNjMC00NTAxLTkzYWUtNzMyYjViNTkzMjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%226ff65265-eb0e-47b7-8c26-9d8cc88cf0a4%22%7d

