
Foreningen til fremme af praksislæring inviterer til 

Temadag for ledere på FGU-skoler 

Invitation 

Du inviteres hermed til en temadag om praksis-
læring på FGU. Du får den nyeste viden om 
praksislæring set fra et ledelsesperspektiv.  

Kom og deltag i udvikling af perspektiver på le-
dernes daglige praksis på FGU, inspirer hinan-
den og få gode idéer til, hvordan I kan tilrette-
lægge praksislæring hjemme hos jer selv.  

Vi vil gøre vores bedste for at skabe en dag for 
dig, hvor dine ledelsesbetingelser er i centrum.  
 

Program 

8.30-9.00: Tjek-ind, morgenkaffe og –brød 

9.00-11.30: #1 Praksis på AGU. Hvordan skaber 
vi sammenhæng mellem praksis og almenfag? 

11.30-12.15: Oplæg om praksislæring på FGU 

12.15-13.15: Arbejdsfrokost  

13.15-14.30: #2 Produktion på PGU. Hvordan 
skaber vi sammenhæng mellem Produktion og al-
menfag? 

14.30-14.45: Kaffepause og summemøde 

14.45-15.30: #3 Byttebørs. Kom hjem med gode 
idéer 

15.30-16.00: Opsamling og Tjek-ud. 
 

Vi håber du har mulighed for at tage imod denne 
dag i praksislæringens tegn, hvor du har lejlig-
hed til at blive opdateret på ny viden om prak-
sislæring og få ny inspiration og ideer med 
hjem.  
 
Vil du vide mere om Tupaarnaq Lennert?  
Mail: tupaarnaq@praksislaering.dk  
tlf.: 20 80 11 04 

Vil du vide mere om Jonas Sprogøe?  
Mail: jonas@praksislaering.dk  
tlf.: 20 93 07 87 

 

 
Temadagen bliver tilrette-
lagt to forskellige steder, 
så geografien ikke forhin-
drer dig i at komme frem.  

 

Den 26. oktober 2021 på 
Mou hotel/FGU Aalborg, 
Gamle Egensevej 8, 9280 
Storvorde. 

 

Den 3. november 2021 på 
Tune kursuscenter/FGU-
Skolen Øst, Grevevej 20, 
2670 Greve.  
  

Pris 
For medlemmer af Forenin-
gen til fremme af praksis-
læring: kr. 1500,- 

Ikke medlemmer:  
kr. 2500,-  

Du kan tilmelde dig tema-
dagen via dette link. Og in-
de i linket kan du bede om 
(gratis) medlemskab og op-
nå rabat. Link:  

www.praksislaering.dk 

 

 

 Du kan have tillid til 
dette link 
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