Tilbud om besøg af historiekonsulent på din skole
Kære deltager i Sammen om historie
Du har i skoleåret 17/18 og 18/19 gennemført undervisningsfag eller deltaget i brush-up kurset i historie i
forbindelse med projektet ”Sammen om historie”. Vi håber, det har givet dig gode muligheder for at
udvikle din undervisning og gøre brug af din nye viden i faget historie.
Som en del af forløbet tilbydes du i det kommende skoleår konsulentsparring på egen skole, hvor din
tidligere underviser i historie efter aftale med dig/dit team og din leder vil komme på besøg.
Formålet med konsulentbesøget
Konsulentbesøget har til formål at understøtte dit arbejde med at dele og udvikle din historieundervisning i
samarbejde med dine kolleger i jeres fagteamsamarbejde eller i den tværfaglige undervisning. Fokus kan
være på særlige udfordringer eller områder af faget, årsplanlægning, form og indhold i
fagteamsamarbejde, åben skole, samarbejde med kulturinstitutioner, den ekstra time i historie i 9. klasse
eller meget andet, som du kan aftale med din UCL-konsulent.
Hvornår kan jeg få besøg?
Konsulentbesøget kan finde sted i det kommende skoleår i perioden fra august 2019 – december 2019. Du
har mulighed for et besøg af op til tre timers varighed, og efter nærmere aftale kan der være tale om andre
modeller.
Hvis du efter aftale med din leder ønsker at tage imod tilbuddet, kan du tilmelde dig her:
https://kurser.ucl.dk/aktivitet/tilbud-om-historiekonsulent-paa-besoeg-paa-din-skole/

Netværksdag i Sammen om historie tirsdag d. 21. maj 2019 på Danmarks Jernbanemuseum
Hvordan sikre at alt den nye viden og inspiration, som du har fået på videreuddannelsesforløbet eller
brush-up-kurset i historie, bliver en del af din undervisning? Og hvordan sikre at din nye viden bliver delt
mellem kolleger og udviklet på skolen?
Det gør du ved at deltage i projekt Sammen om histories netværksdag d. 21.5. kl. 13-16 på Danmarks
Jernbane Museum - se særskilt program og tilmelding i den vedhæftede invitation. Her kan du også få talt
med en UCL-konsulent om, hvordan konsulentbesøget på din skole kan tilrettelægges.
Er du interesseret? Har du spørgsmål? Skriv til Dorthe Godsk Larsen på mail dgla@ucl.dk
Mød konsulenterne på netværksdagen hvor ideer til form og indhold på besøgene bliver præsenteret.
Vi ser frem til at høre fra dig og se dig til netværksdagen!

På vegne af historieundervisere fra HistorieLab og UCL
Dorthe Godsk Larsen og Anette Lauridsen, projektleder Sammen om historie

