FAQ vedr. fagkurser i musik, madkundskab og billedkunst 2022-23
Hvordan tilmelder jeg mig?
1. Du tilmelder dig det ønskede kursus via DLF - Kursusportal. Tilmeldingssiden er tilgængelig fra
20. april 2022 kl. 12.00.
2. Tilmelding sker efter mundtlig aftale med din skoleleder.
3. Når du har udfyldt tilmeldingen, vil du modtage en bekræftelsesmail på din ansøgning.
4. Du vil derefter modtage en mail senest 11. maj, om du er blevet optaget på kurset. Tilmelding
sker efter først-til-mølle-princippet. Dog vil lærere, som deltager med kollegaer fra samme
skole, blive prioriteret.
5. Hvis du bliver optaget på kurset, vil din skole modtage en faktura med et tilmeldingsgebyr på
300 kr. Tilmeldingsgebyret skal betales inden for 8 hverdage.
6. Du er først endelig tilmeldt, når tilmeldingsgebyret er indbetalt. Hvis tilmeldingsgebyret ikke
indbetales inden for den angivne tidsfrist, bortfalder tilmeldingen, og din plads på kurset
frigives til en anden ansøger.
Hvad koster et fagkursus?
Fagkurserne er gratis. Der er dog et tilmeldingsgebyr på 300 kr., som din skole skal betale via
faktura. Der ydes ikke refusion for transport og eventuel vikardækning.
Hvor foregår fagkurserne?
Fagkurserne afholdes på fem regionalt placerede højskoler rundt i landet. Højskolerne er:
Krogerup Højskole i Humlebæk, Idrætshøjskolen Bosei i Præstø, Gram Højskole i Gram,
Nørgaards Højskole i Bjerringbro og Vrå Højskole i Vrå.
Hvem er målgruppen for fagkurserne?
Kurserne henvender sig til lærere ansat i folkeskolen med undervisningskompetence og aktuel
undervisningserfaring i pågældende fag.
Hvordan foregår indkvarteringen på højskolerne?
Alle fem højskoler er smukke steder med masser af liv og ånd beliggende i naturskønne
omgivelser, hvor der vil være rig mulighed for faglig fordybelse og refleksion. Der er ikke tale
om kursuscentre i ’normal’ forstand hvad angår indretning og faciliteter. Indkvartering sker i
dobbeltværelser, da det ikke er muligt at tilbyde enkeltværelser til alle. Desuden vil toilet og
baderum i et vist omfang skulle deles med andre kursusdeltagere. Man kan ved tilmelding
anføre, hvem man ønsker at dele værelse med, hvilket vil blive imødekommet. Der vil være
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mulighed for i et meget begrænset omfang at tilbyde enkeltværelse til deltagere med særlig
begrundelse herfor.

Hvad med forplejning på kurserne?
Der er fuld forplejning på kurserne med mad tilberedt af højskolernes køkkenpersonale. Der
serveres morgenmad, frokost og aftensmad samt kaffe/the og kage mv. Hvis du har særlige
behov hvad angår forplejning, vil det være muligt at anføre ved tilmelding.
Er fagkurserne formelt kompetencegivende?
Nej, fagkurserne er ikke formelt kompetencegivende og giver ikke ECTS-point. De afsluttes ej
heller med en prøve.
Kan jeg deltage en enkelt dag på fagkurset, eller skal jeg deltage alle tre dage?
Ved tilmelding til fagkurserne, forventes det, at du deltager alle kursets tre dage.
Hvor mange fagkurser kan jeg tilmelde mig?
Du kan vælge ét fagkursus. Hvis du fx er musiklærer, kan du vælge ét musikkursus ud af de fem
mulige, da indholdet på de fem kurser er det samme. Hvis du underviser i flere af de fag, der
udbydes kurser i, må du gerne tilmelde dig et kursus i flere fag.
Henvender fagkurserne sig til lærere i indskoling, mellemtrin eller udskoling?
Fagkurserne henvender sig til alle lærere i det pågældende fag og er ikke rettet mod specifikke
klassetrin.
Understøtter kurserne faglig netværksdannelse?
Ja! For at understøtte udbyttet af kurset etablerer DLF faglige sparringsgrupper bestående af ca.
4-6 madkundskabslærere fra samme eller nærliggende skoler. Tanken er, at disse
sparringsgrupper arbejder sammen før, under og efter kurset - ét møde af ca. 1,5 time før kurset
og ét møde af 1,5 time efter kurset, plus i alt 3 timers forberedelse til møderne.
Sparringsgrupperne vil bl.a. danne ramme for at understøtte forankringen og fastholdelsen af
den nye viden og inspiration hjemme i deltagernes egen praksis. Kursusdeltagerne vil få mere
information om sparringsgrupperne i god tid inden kurset.
Hvor kan jeg finde beskrivelser af kursernes faglige indhold?
Kursernes indhold tilrettelægges i samarbejde med underviserne fra professionshøjskolerne i
samarbejde med de respektive faglige foreninger på området. Beskrivelserne vil fremgå på de
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individuelle kursers tilmeldingsside på DLF - Kursusportal, når tilmeldingen åbner 20. april kl.
12.00.
Hvem kontakter jeg, hvis jeg har yderligere spørgsmål?
Du kan kontakte kursusteamet på fagkurser@dlf.org. Din henvendelse vil blive besvaret
hurtigst muligt.
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