SENMODERNE TEKSTER I DANSKUNDERVISNINGEN

Kursus for dansklærere:
DATO OG STED:
Jylland

22/9 2020
Bøgballe Friskole
Fælledvej 24, Bøgballe
7171 Uldum

Sjælland

24/9 2020
Thomasskolen
Dyregårdsvej 9-13
2740 Skovlunde

PRIS:

Kr. 800,-

TILMELDING:

Senest 24. august 2020 (begge)
fkf@kristne-friskoler.dk

Om kurset:
Formål: Kursets formål er at inspirere og give redskaber til at arbejde med senmoderne
tekster og inddrage kristne perspektiver i dette arbejde.
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og i overbygningen.
Indhold: Se program på næste side.
Undervisere:

Henrik Højlund er præst i Århus Bykirke, hvor han dagligt er i
dialog med mange unge mennesker. Han er velbevandret i såvel
kunst og musik som litteratur, og han er kendt som en aktiv og
skarp debattør i samfundsdebatten. Henrik vil indlede kurset
med et foredrag om at lytte til vores tid gennem litteratur.

Anna-Marie Hansen er tidligere underviser på UC Lillebælt,
læreruddannelsen, hvor hun har undervist lærerstuderende i
dansk. Anna-Marie vil undervise om temaer og tendenser i den
senmoderne litteratur og vil derefter undervise om brugen af
senmoderne litteratur på mellemtrin og i udskoling.

Program:
TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER (BØGBALLE FRISKOLE)
TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER (THOMASSKOLEN)
Kl. 09.00

Ankomst og kaffe ved værtsskolen

Kl. 09.15

Velkomst, andagt og præsentation

Kl. 09.30

Foredrag: Kunsten at lytte til vores tid og kultur gennem litteratur, ved Henrik
Højlund
-

Kl. 10.30

Hvad litteraturen betyder for mig og mit forhold til den tid og kultur, som jeg
lever i

Senmoderne litteratur – hvem, hvad, hvor, ved Anna-Marie Hansen
Temaer og tendenser i senmoderne litteratur
Omtale af udvalgte nyere forfattere/værker/udgivelser
Arbejde med konkrete senmoderne tekster

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Senmoderne litteratur på mellemtrin og i udskoling, ved Anna-Marie Hansen
Hvordan kan arbejdet med senmoderne tekster give mening i en kristen
skolekontekst?
Inspiration til konkrete forløb
Arbejde med konkrete senmoderne tekster
- Hvilke didaktiske greb kan/skal anvendes i arbejdet med senmoderne
litteratur?
- Hvordan udnytte potentialet og tackle udfordringerne i forhold til det
multimodale (både i teksterne og i arbejdet med dem)?

Kl. 15.00

Kaffe, evaluering og tak for i dag

