
 
              Udbyder: 

”Kursus om valgfagsprøven i håndværk og design” 

 

                              Et landskursus i samarbejde med lokalforeningen 

Mandag d. 7. marts 2022 kl. 8.30 - 16.30 – Holstebro – nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at 

arbejde med de enkelte elementer som: 

1. Prøveoplæg:  

• Formelle krav 

• Det gode prøveoplæg 

2. Prøvens afvikling 

3. Prøvens bedømmelse 

Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et 

prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen. 

 

 

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i 

håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. 
 



 

Et godt prøveoplæg 

I mindre grupper vil du selv få lejlighed til at udarbejde ideer til det gode prøveoplæg, samt hvad 

der kvalificerer det som et godt oplæg.  

Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af 

prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne 

bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med 

bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra 

skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. 

Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit 

valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor.

 

Program for kursusdagen:  

08:15-08:30:  Mulighed for tjek ind. 
08:30-08:55:  Velkomst og morgenkaffe - gennemgang af dagens indhold.  
08:55-09:30:  Oplæg om valgfagsprøvens: form, forløb, krav og forpligtelser. 
09:30-10:00:  Oplæg om Idégenerering, skitsering og modellering i del A. 
10:00-10:10:  Kaffepause  
10:10-10:20:  Indledning til del A - workshop. 
10:20-11:20:  DEL A som workshop 60 min - I elevens sted. 
11:20-12:00:  Fortsat modellering og refleksion over DEL A i grupper og plenum. 
12:00-12:45:  Frokost  
12:45-13:05:  Oplæg om det eksemplariske prøveoplæg.  
13:05-13:40:  Workshop: Det gode prøveoplæg i gruppearbejde og plenum. Kort break. 
13:45-14:50:  Prøvens DEL B - opbygning og lærerens stilladsering. 
14:50-15:00:  Kaffepause 
15:00-16:15:  Oplæg om bedømmelsen i DEL C - og gruppearbejde om censors rolle. 
16:15-16:30:  Evaluering af kursusdagens fokuspunkter. 
 

 

Sted: Valgmenighedenshus, Skolegade32, 7500 Holstebro  

https://valgmenighedenshus.dk/  

Dato: mandag d. 7. marts 2022  

Pris: 1850 kr. Forenings medlemmer: 1400 kr. studerende medlemmer 500 kr. 

Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen  

Tilmeldingsfrist: fredag d.26. februar 2022 – max. 30 pladser  

Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside: www.Håndværkogdesign.dk  

Yderligere information: Birgit Pedersen - birg4556@hkcloud.dk 

 
 

https://valgmenighedenshus.dk/
http://www.håndværkogdesign.dk/

