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Ansøgning om rammeforsøg i de
gymnasiale uddannelser aj/juni 2012
1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail
607019

Fredericia Gymnasium

Nørrebrogade 88
7000 Fredericia
7592 0688 / www.fredericia-gym.dk / adm@fredericia-gym.dk
Ansøger
4. Kontaktperson: Elisabeth Møller
5. Telefonnr.:

5132 2323

6. E-mail: em@fredericia-gym.dk

Projekter og indsatsområder
7. Projekttype:
Udviklingsprojekt
8. Indsatsområder:
1. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse
Projektets titel
9. Titel: Kollegial supervision med fokus på motiverende og inkluderende undervisning
Baggrund og formål
10. Projektets/forsøgets formål:
Formålet med kollegial supervision er at sætte fokus på lærernes
undervisningspraksis og kompetenceudvikling med henblik på motiverende og
inkluderende undervisning. Dette foregår i supervisions-team á 3 lærere med samme
klasse.
Målet er at skabe en fælles ramme for arbejdet med studiekompetencerne i klasser
med en meget differentieret elevgruppe. Her bruges en umiddelbar kollegial respons
på undervisningen til fælles refleksion med henblik på effektiv omdefinering og
udvikling af undervisningspraksis, der fører til øget fastholdelse.

Dato: 15-06-2012

Blanketnr. 215859

Side 2 af 3 sider

Status: KLA

Indhold
11. Indhold og evaluering:
For at give rum til refleksion over egen praksis og mulighed for at udvikle denne med
en kollegas konstruktive blik arbejdes der i supervisions-team á 3 lærere med samme
klasse. De tre lærere observerer og superviserer gensidigt hinanden ud fra individuelt
valgte fokuspunkter under overskriften "Motiverende og inkluderende undervisning".
Der dannes 5 supervisions-team med udgangspunkt i 5 klasser i 1g/1hf i starten af
skoleåret 2012/2013.
De 15 lærere i disse teams deltager i kursus om redskaber til observation og
supervision og bliver efterfølgende enige om rammer og regler for projektet.
Herefter afprøves redskaberne i klasserne frem til april 2013, hvor lærere og
elever/kursister evaluerer processen og udbyttet med henblik på justering og udvikling
af redskaberne.
I starten af skoleåret 2013/2014 dannes nye supervisionsteam, og der afholdes et nyt
kursus om redskaberne og erfaringsformidling fra forrige skoleår.
De justerede redskaber anvendes i klasserne frem til april 2014, hvor der afholdes en
samlet slutevaluering for lærere og elever/kursister med henblik på
afslutningskonferencen og afrapportering.
Medansøgere
12. Organisationer og/eller institutioner (navn, postadresse,telefonnummer, web,
kontaktperson, e-mail):

Deltagere, fag og organisering
13. Deltagende hold/klasser:
5 klasser fordelt på 1g og 1hf
14. Deltagere (lærere og ledelsesforankring):
3 lærere i hver af de 5 klasser.
Pædagogiske ledere sparrer og følger processen tæt, så projektet sammentænkes
med skolens øvrige pædagogiske indsatsområder, herunder omlagt elevtid.
15. Fag:
Biologi stx, Dansk hf, Dansk stx, Engelsk hf, Engelsk stx, Fysik stx, Historie stx, Kemi
stx, Matematik hf, Matematik stx, Naturvidenskabelig faggruppe hf, Samfundsfag stx
Tidsplan
16. Startdato:

01-08-12

17. Slutdato:

30-06-14
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Budget
18. Budget:

2012

2013

I alt

2014

Ansøgt beløb i MBU

20.000

35.000

20.000

75.000

Ansøgernes eget bidrag

40.000

40.000

30.000

110.000

0

0

0

0

60.000

75.000

50.000

185.000

Andre bidrag
Totalbudget
Særlige oplysninger

19. Detaljeret budget for projektets enkelte dele:
Efterår 2012 : Efteruddannelse og opstart.
Startkonference :
Efteruddannelse af 15 lærere :
Supervisionsforløb :

20.000 kr.
25.000 kr.
15.000 kr.

Forår 2013 : Supervision og midtvejsevaluering.
Supervisionsforløb :
Evaluering :
Netværksmøder :

15.000 kr.
12.000 kr.
2.500 kr.

Efterår 2013 : Nye team, ny efteruddannelse og supervision
Efteruddannelse og erfaringsformidling :
28.000 kr.
Supervisionsforløb :
15.000 kr.
Netværksmøder :
2.500 kr.
Forår 2014 : Supervision og afsluttende evaluering
Supervisionsforløb :
Slutevaluering :
Afslutningskonference og afrapportering

15.000 kr.
12.000 kr.
23.000 kr.

Bilag
20. Vedlagte filer:
Underskrift
Ansøger:
Dato:

Til orientering: Skemaet skal have status "GOD" ("godkendt"), før det underskrives og indsendes !!
Status er angivet øverst på skemaet.

