
   
 

Invitation til skoler om deltagelse i projekt Praktikernetværket for 
teknologiforståelse i Region Midtjylland  

Undervisningsministeriet har gennem et stykke tid testet Teknologiforståelse som ny faglighed på 42 
folkeskoler over hele landet. Lige nu overvejes hvorvidt fagligheden skal indgå som selvstændigt fag, være 
en dimension i udvalgte fag eller begge dele. 

Flere kommuner og skoler eksperimenterer allerede med dele af fagligheden, og andre steder er man i 
gang med den indledende fase i forhold til denne store og vigtige opgave. Uanset udgangspunkt bliver det 
helt centralt at arbejde målrettet med en styrkelse af lærernes kompetenceniveau.  

Praktikernetværket i VIA CFU hjælper og understøtter skoler og lærere i dette arbejde. Med 
praktikernetværket skabes et stærkt, fagligt netværk regionalt og lokalt - i kommuner og på skoler, hvor vi 
sammen sætter fokus på kompetenceudvikling helt tæt på lærernes praksis. 

Til praktikernetværket er udviklet følgende udviklingspakker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det får I som skole: 

• Gratis efteruddannelse af et årgangs- eller fagteam 

• Der opbygges lokale ressourcer på skolen, der kan støtte lærerne i deres arbejde med teknologiforståelse 
i praksis.  

Det får I som lærerteam: 

• Metoder, viden og idéer, til hvordan man kan sætte teknologiforståelse i spil i undervisningen. 

• Deltagelse i faglige netværk med andre lærere i kommunen og i regionen. 

 

Læs mere på den regionale side cfu.via.dk/faglig-inspiration/teknologiforstaaelse eller på teknet.cfu.dk. 

Kontakt tovholder Peter Bak-Jensen på 87552781 eller pbak@via.dk for at aftale nærmere.  

Pakke 1 

Regionale netværksdage 

Fysisk/online sparring  

Mål: Stærkt fagligt netværk og 
udviklende læringsmiljø 
 
Indhold: Fokus på aktuelle 
områder/temaer i forbindelse 
med teknologi og 
teknologiforståelse 

 

 

Pakke 3 

Lokalt netværk af skoler – 
mødes på skoler eller CFU 

Mål: lærerne og 
ressourcepersoner opbygger 
grundlæggende kompetencer 
til at arbejde med 
teknologiforståelse 

Indhold: To workshopdage 
med aktionslæring og co-
teaching mellem de to dage 

 

Pakke 2 

Facilitering af fagmøder på 
skolerne eller på CFU 

Mål: Igangsætning og 
opbygning af fagligt miljø på 
skolerne 
 
Indhold: Praksisnært arbejde 
med teknologiforståelse ind i 
fagene eller i fx makerspaces.  
  
 


