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Kom godt i gang med at
skabe bedre trivsel og
digitale læringsoplevelser
6 kursusforløb målrettet relevant, inddragende og brugbar
kompetenceudvikling for ledelse, undervisere og pædagogiske konsulenter
Digitalisering og digitale redskaber er kraftfuldt værktøj, som kan styrke
læringen, øge trivslen, skabe større fleksibilitet og inklusion, håndtere
flere elever, - og på samme tid udnytte undervisernes tid bedre. Men
ofte går valget værktøjet før formålet og forståelsen for anvendelsen.
De følgende kompetencegivende kursusforløb er udviklet for at
understøtte god digitaliseringspraksis i undervisningen på danske
uddannelsesinstitutioner og øge trivslen ved hjælp af
handlingsorienteret rådgivning på baggrund af trivsels-data fra egen
institution.
CompanYoung har haft et godt og omfattende samarbejde med
forskellige uddannelsesinstitutioner i flere år. I 2020 gennemførte vi
kompetenceudvikling på 11 uddannelsesinstitutioner på det
administrative område og udvidede i 2021 vores kursusaktivitet med
institutionsrettede forløb målrettet undervisere.
CompanYoungs konsulenter over 40 års erfaring med udvikling,
undervisning og arbejde inden for uddannelsessektoren.
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Side 12

Digitalisering af undervisning - for ledere og pædagogiske konsulenter

Side 16

Microsoft Teams: Eﬀektiv anvendelse af Teams for education

Side 19

Microsoft Teams: Teams for education - Begynder
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Øget elevtrivsel gennem hyppige trivselsmålinger (StudentPulse)
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Kursusprogram 2022
Nr. og titel

D101
Digitalisering i din
undervisning

For alle der er nye i
digitalisering af undervisning

D102
Udvikling af digital
undervisning

For undervisere og
pædagogiske konsulenter

D103
Digitalisering af
undervisning

For ledere og pædagogiske
konsulenter

M201
Effektiv anvendelse af
Teams for education

For ledere og pædagogiske
konsulenter

Beskrivelse (Teaser)

Dato

Varighed

Dette kursus er udviklet for undervisere med lidt eller ingen
kendskab til udvikling af digitale læringsforløb
(blended/hybrid undervisning). Læs mere på side 6

Dato
12.-13. september

2 dage

På dette kursus går vi i dybden med nedbrydning af
læringsmål, digitaliserings former og digitale
læringsmetoder. Efter kurset kan du både udvikle og lede
udviklingen af digital læring.

Dato
14.-15. september

2 dage
fysisk + 1
dag digital

Er du leder eller pædagogisk konsulent, og skal du
håndtere/strukturere udviklingen af digital læring, så er
dette kursus et godt sted at starte.

26.-27. september

2 dage

Microsoft 360 for education anvendes på stort set alle skoler
i Danmark. På dette kursus har vi fokus på hvordan Teams
for Education let og effektiv kan blive en fælles platform for
både elever, undervisere og udviklere.

Dato
16. september

1 dag
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Kursusprogram 2022
Nr. og titel

Beskrivelse (Teaser)

Dato

Varighed

M202
Teams for Education

Dette kursus er udviklet for undervisere med lidt eller ingen
kendskab til Microsoft Teams for education. Det er henvendt
til dig, der skal starte med at anvende Teams eller har behov
for at få nogle gode arbejdsgange.

19.-20. september

2 dage

M203
Sikkerhed og sikre filer
med Teams for
Education

På kurset præsenteres en samlet løsning, hvorpå I kan
håndtere sikre filer på jeres skole eller uddannelsesinstitution
- fra eleverne selv og helt ud til forældrene hvis nødvendigt.

23. september

1 dag

T101
Øget elevtrivsel gennem
hyppige
trivselsmålinger
(StudentPulse)

På dette kursus går vi i dybden med anvendelse og
forståelse af mikromålinger og trivselsværktøjet
StudentPulse. Efter kurset kan du bruge StudentPulse til at
skabe bedre elevtrivsel og anvende trivselsdata til at
målrette trivselsindsatser.

21.-22. september

2 dage
fysisk + ½
dag digital

For begyndere

For ledere, undervisere og
pædagogiske konsulenter

Passer datoerne dig ikke, eller har du spørgsmål? Så kontakt os på kursus@companyoung.com
5

Digitalisering i din
undervisning
Basic
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Læringsudbytte

D101 - Digitalisering i din undervisning - Basic
Efter dette kursus bliver du istand til at forstå, hvornår det giver mening for dig at bruge
digital læring, og hvordan du kan støtte god læring for eleverne. Du bliver også i stand til
at vælge den rette form for digitalt læringsmateriale til din undervisning. Det gøres ved at
arbejde med udviklingen af et fælles sprog og fælles principper for digitalisering af
læringen. Det danner rammen for bæredygtig og meningsfuld anvendelse af
digitaliserings mange muligheder og facetter – både i relation til afvikling/facilitering,
forberedelse og produktion samt anvendelse af digitale læremidler/undervisning til
inklusion.
Der er fokus på digitale arbejdsmetoder, samarbejde og hvordan digitaliseringen kan
tages med ind i undervisningen.
Kurset er et introduktionskursus i digitalisering, og det kan fungere alene, eller der kan
vælges efterfølgende at bygges ovenpå med fx. didaktisk nedbrydning og udvikling af
digitale forløb (se næste kursus).
Indhold:
✔
✔
✔

Få det digitale læringsunivers ind i din undervisning gennem vurdering og
anvendelse af digitale læremidler.
Understøt læringen og princippet om, at alle lærer forskellig.
Skab sammenhæng mellem læringsmål og anvendelse af digitale læremidler

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:

2 dage
kursus@companyoung.com

1.
2.

Anvendelse af teknologier til afvikling af læring (eks. Microsoft Teams, LMS mv.)
Kompetenceudvikling i det digitale ’læringsunivers’, samt inspiration til at løfte
læringsudbyttet gennem digitale læremidler og asynkron læring
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Kursusindhold
D101 - Digitalisering i din undervisning - Basic

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, udviklere og fagligt/pædagogisk
personale

Varighed

2 dage (fysisk)

Metode

Forløbet baseres på blended learning bestående af et
praksisorienteret kompetenceudviklingsforløb med anvendelse af digitale
læringsværktøjer. Der vil i forbindelse med undervisningen være en blanding
af oplæg og opgaver samt faglig sparring i grupper

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. egne udviklingsopgaver

Pris

Kr. 5.495,- pr. deltager
8

Udvikling af digital
undervisning

(inkl. Bliv RLP-superbruger)
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Læringsudbytte

D102 - Udvikling af digital undervisning
Efter dette kursus bliver du istand til at udvikle egne læringsforløb og vælge den rette
form for digitalisering til forskellige læringssituationer. Det gøres gennem arbejdet med
at nedbryde læringsaktiviteter i enkelte læringsmetode ved hjælp at værktøjet Rapid
Learning Planner. RLP er et værktøj, der fungerer som et spil, hvor deltagerne bliver i stand
til at skabe en faglig dialog omkring den bedste læring på egne læringsforløb.
Det tager udgangspunkt i, at man har basal erfaring med digitalisering af undervisning
(det kan med fordel bygges oven på kurset “Digitalisering i din undervisning” (se forrige
kursus).
Indhold:
✔
✔
✔

Lær at bruge nedbrydningsværktøjet; Rapid Learning Planner
Skab drejebøger til udvikling af god digital undervisning
Udvikling og valg af gode digital læring

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:
1.
2.
3.
4.

Anvendelse af RLP til nedbrydning af læringsforløb, og du du får kompetencer til
at styre og lede en nedbrydningsproces
Planlægning og produktion af digital-, hybrid og asynkron undervisning.
Kompetenceudvikling i det digitale ’læringsunivers’, samt inspiration til at løfte
læringsudbyttet gennem digitale læremidler og asynkron læring
Kompetencer til inddragelse af digital læring, samt afvikling god virtuel
undervisning.

2 dage
kursus@companyoung.com
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Kursusindhold
D102 - Udvikling af digital undervisning

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, udviklere og fagligt/pædagogisk
personale

Varighed

2 dage (fysisk) + svarende til 1 dag digital

Metode

Forløbet baseres på blended learning bestående af et
praksisorienteret kompetenceudviklingsforløb med anvendelse af digitale
læringsværktøjer. Der vil i forbindelse med undervisningen være en
blanding af oplæg og opgaver samt faglig sparring i grupper

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. egne udviklingsopgaver eller strategisk arbejde med
digital læring.

Pris

Kr. 6.995,- pr. deltager (ved 4 deltagere fra samme organisation følger RLP gratis med)
Ved flere fra deltagere fra én institution eller ved behov for egne hold, så
kontakt os for en samlet pris.
11

Digitalisering af undervisning
For ledere og pædagogiske konsulenter
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Læringsudbytte

D103 - Digitalisering af undervisning - For ledere og pædagogiske konsulenter
Med dette kursusforløb vil du blive stand til at skabe en ensartet, dybere og gennemskuelig
digitaliseringsstrategi på tværs af institutionen. Gennem kursusforløbet vil der blive sat
fokus på brugbare strategier og at træffe de rigtige valg som ledelse eller digitaliserings
ansvarlig, når det kommer til at få digitaliseringen af læring ud i undervisningen. Med et
stadigt større udbud af digitale læremidler og digitale læringsplatforme sætter det store
krav til ikke blot tilvalget men også fravalget af teknologier og platforme, når der arbejdes
mod digitalisering af undervisning og udvikling af digital læring. Underviserne skal beherske
både fag-fagligheden, pædagogikken, didaktikken og kunne nedbryde kompetencemål til
læringsaktiviteter. Der hvor digitaliseringen af undervisning adskiller sig væsentligt er, at
det kræver både stærke tekniske kompetencer samt forståelse for den digitale didaktik,
teknikken bag digitaliseringen, Dertil kommer især målgruppens digitale modenhed.
Digitalisering kan være nyt og udfordrende for mange.
Kurset er målrettet ledere og pædagogiske konsulenter eller andre med ansvar for
digitaliseringen på uddannelsesinstitutioner. Det er et kursus i digitalisering, og det kan
fungere alene, eller der kan vælges efterfølgende at bygges ovenpå med kursus målrettet
undervisere fx. didaktisk nedbrydning og udvikling af digitale forløb (se forrige kursus).
Indhold:
✔
✔
✔

Hvornår giver LMS mening, og kan det erstattes?
Hvad er de største udfordringer for underviserne, i arbejdet med digital læring?
Inddragelse af digitalisering i den praksisorienterede undervisning

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:
2 dage
kursus@companyoung.com

1.
2.

At digitaliseringen gribes an som en struktureret proces
At støtte og vejlede undervisere til god digital didaktik og navigation på digitale
læringsplatforme.
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Kursusindhold
D102 - Udvikling af digital undervisning

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og administrativt pædagogisk personale

Varighed

2 dage (fysisk)

Metode

Forløbet baseres på blended learning bestående af et
praksisorienteret kompetenceudviklingsforløb med anvendelse af digitale
læringsværktøjer. Der vil i forbindelse med undervisningen være en blanding
af oplæg og opgaver samt faglig sparring i grupper

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. strategisk arbejde med digital læring

Pris

Kr. 5.995,- pr. deltager.
Ved flere fra deltagere fra én institution eller ved behov for egne hold, så
kontakt os for en samlet pris.
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Rapid Learning Planner og
metodehåndbog
Metodehåndbogen

En step by step guide til digitalisering af
læring
Metodehåndbogen er udviklet med fokus på
meningsfuld og værdiskabende digitaliseringspraksis
med udgangspunkt i undervisning og læring
Digitaliseringsprocessen i denne metodehåndbog er
designet til, at et læringsforløb kun bliver digitaliseret i
det omfang, at digitaliseringen giver værdi. En
fejlhåndteret digitalisering kan have den modsatte effekt
og være årsag til dyre fejlinvesteringer.
Denne metodehåndbog sikrer, at digitaliseringen gribes
an som en struktureret proces. En proces, hvor der er
foretaget både strategiske og systemtekniske
overvejelser, før udviklingen igangsættes!

En digital version er inkluderet
i kursusprisen

RLP

Rapid Learning Planner
Rapid Learning Planner er et gennemafprøvet
procesværktøj i spilformat til nedbrydning og udvikling
af læringsforløb – enten fysiske, blended eller digitale
lærings- og undervisningsforløb. Spillet anvendes på
alle vores kurser, hvor der er fokus på udvikling af
læringsforløb.
Rapid Learning Planner er inddelt i 3 stadier, hvor
deltagerne introduceres til de mange relevante
overvejelser, som man skal gøre sig i tilrettelæggelsen af
et digitalt, traditionelt eller blended undervisningsforløb.
RLP inspirerer således deltagerne til at vidensdele,
diskutere, samarbejde og til at innovere på eksisterende
læringsforløb, eller opstarte udvikling og nedbrydning af
helt nye.
Udviklingen bliver bare lidt sjovere og nemmere.

Tilkøb. Ved 4 tilmeldt
fra 1 skole indgår RLP
i prisen
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Effektiv anvendelse af Teams
for education

For ledere og pædagogiske konsulenter
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Læringsudbytte

M201 - Effektiv anvendelse af Teams for education
For ledere og pædagogiske konsulenter

Dette kursus er for dig, der ønsker at styrke dit lærerteams/afdelingen
anvendelse af Teams for education. Der vil være fokus på, hvordan
Teams fungerer, når det bruges aktivt med fokus på læring. Kurset er
skruet sammen af en blanding af cases for best practises, og hvordan
det spiller sammen med din nuværende anvendelse af Teams i din
undervisning.
De fleste Teams brugere har været på Teams-møde, og ofte refereres
der udelukkende til Microsoft Teams til som et digitalt mødeværktøj men Teams for Education er bygget til at styre og styrke læring. Både
synkron og asynkron.
Moduloversigt:

2 dage
kursus@companyoung.com

✔
✔

Indbyggede læringsværktøjer i Teams for Education
Ensret din organisatoriske anvendelse af Teams for Education

✔

Mulighed for tilkøb: Har du overblik over, hvor mange forskellige måder, at Teams
anvendes på din organisation? Få hjælp til en kortlægning af anvendelsen af
Team på organisationsniveau. Kontakt os og hør nærmere

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:
1.

Anvende og rådgive i brugen af Teams for Education samt en samlet forståelse
for understøtningen af læring gennem læringsværktøjerne,.
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KURSUSINDHOLD
M201 - Teams

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, pædagogiske konsulenter og
andre der arbejder med at eﬀektivisere brugen af Teams for education i den
daglige undervisning. Kurset tager udgangspunkt i, at man ikke er superbruger
af Teams. Kurset kan med fordel suppleres med kurset “Teams for education begynder”.

Varighed

2 dage (fysisk) og udvalgte læringselementer vil være tilgængelig online under
og efter kurset.

Metode

Forløbet vil tage udgangspunkt i praksisnære cases, og der tages
udgangspunkt i den enkelte skoles organisering og digitale modenhed. Der vil
være inspirerende drøftelser og videndeling mellem deltagerne.

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. egen brug af Teams

Pris

Kr. 5.995 - pr. deltager (prisen er inkl. morgenmad, frokost og
eftermiddagskaﬀe) Overnatning er ikke inkluderet.

Ved flere fra deltagere fra én institution eller ved behov for egne hold, så kontakt os for en
samlet pris.

18

Teams for Education
Begynder
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Læringsudbytte

M202 - Teams for Education - Begynder
Dette kursus er for dig, der ønsker at få en ensartet og grundlæggende
forståelse for anvendelsen af Teams i dit lærerteam/afdeling. Der vil
være fokus på, hvordan Teams fungerer, hvordan hold organiseres og
særligt fokus på, hvordan Teams for Education adskiller sig fra Teams fra
Business - herunder fokus på de indlejrede læringsværktøjer, der
kommer som en del af Teams for Education.
Det er målrettet dig, der ønsker at anvende Teams for Education til at
drive god (digital) læring. Kurset har til formål at introducere dig for de
basale læringsværktøjer, funktioner og organisering gennem Teams for
Education.
Indhold:
✔
✔
✔

1 dage
kursus@companyoung.com

Microsoft Teams for Education som læringsværktøj
Støt dine elever med de rette læringsværktøjer
Mulighed for tilkøb: Har du overblik over, hvor mange forskellige måder, at Teams
anvendes på din organisation? Få hjælp til en kortlægning af anvendelsen af
Team på organisationsniveau. Kontakt os og hør nærmere

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:
1.
2.

Navigation i Teams for Educations muligheder og funktioner
Anvendelse af Teams for Education til læring og organisering af hold/klasser
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KURSUSINDHOLD
M201 - Teams

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, pædagogiske konsulenter og
andre der arbejder med Teams for education i den daglige undervisning. Det
er for dig der er nybegynder eller kun let øvet i anvendelsen af Microsoft
Teams for Education. Kurset tager derfor udgangspunkt i, at man ikke er
superbruger af Teams for Education.

Varighed

1 dage (fysisk) og udvalgte læringselementer vil være tilgængelig online under
og efter kurset.

Metode

Forløbet vil tage udgangspunkt i praksisnære cases og der tages
udgangspunkt i den enkeltes digitale modenhed. Der vil være fokus på
videndeling og inspirerende drøftelser mellem deltagerne.

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. opstart af Teams eller ved behov for at skabe en ensrettet
forståelse og brug af Teams

Pris

Kr. 3.495 pr. deltager (Prisen er inkl. morgenmad, frokost og
eftermiddagskaﬀe) Ved flere fra deltagere fra én institution eller ved behov for egne
hold, så kontakt os for en samlet pris.

21

Sikre filer med Microsoft
Teams for Education
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Læringsudbytte

M203 - Sikre filer med Microsoft Teams for Education
Har I brug for en løsning til at håndtere sikre filer om børn? Et sted, hvor
det er intuitivt for lærere og pædagoger at gøre det? Og som gør det
nemt og sikkert at dele med forældre? Så kan du med fordel kigge mod
Microsoft Teams for Education.
Kurset er målrettet dig, der ønsker at anvende Teams til at drive god
sikkerhedspraksis, når det kommer til personfølsomme data og
dokumenter. Kurset har til formål at klæde deltagerne på til at arbejde
med de indlejrede sikkerhedsfunktioner, der er i Microsoft Teams for
Education.
Indhold:
✔
✔
✔

1 dag
kursus@companyoung.com

Hvorfor taler vi om sikre filer?
Case om sikre filer
Mulighed for tilkøb: Har du overblik over, hvor mange forskellige måder, at Teams
anvendes på din organisation? Få hjælp til en kortlægning af anvendelsen af
Team på organisationsniveau. Kontakt os og hør nærmere

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:
1.
2.

Sikker fil-løsning
Konkrete handleanvisninger, hvad kan I selv gøre

23

KURSUSINDHOLD
M201 - Teams

Målgruppe

Kurset er rettet mod pædagogiske it-konsulenter og folk der arbejder med
it-pædagogiske løsninger på skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Varighed

1 dag (fysisk)

Metode

Forløbet vil tage udgangspunkt i praksisnære cases, hvor der tages
udgangspunkt i problem based learning. Der vil være inspirerende oplæg samt
rum og tid til videndeling mellem deltagerne.

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. brugen af Teams og ved behov for samlet anvendelse af
sikre ﬁler.

Pris

Kr. 4.995- pr. deltager (prisen er inkl. morgenmad, frokost og
eftermiddagskaﬀe)

Ved flere fra deltagere fra én institution eller ved behov for egne hold, så kontakt os for en
samlet pris.
24

Øget elevtrivsel gennem
hyppige trivselsmålinger
inkl. anvendelse af StudentPulse
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Læringsudbytte

T101 - Øget elevtrivsel gennem hyppige trivselsmålinger
Elever, der trives dårligt, har større risiko for at droppe ud af deres uddannelse. Det er
derfor helt centralt at have fokus på at styrke god elevtrivsel. Lærer-elev-relationen er
central for elevernes sociale og faglige trivsel, men dette også gør, at lærerrollen er
kompleks, og I nogle tilfælde kan der opstå uenigheder blandt underviserne/lærerne om,
hvor meget den personlige relation til eleverne skal fylde i jobbet som lærer. Derfor er
dette kursus målrettet undervisere og vejledere på uddannelsesinstitutionerne, som
gennem dette forløb, vil få et kompetenceløft i at anvende og handle aktivt på data fra
trivselsmålinger til at øge trivslen, men der er også stort fokus på at give mulighederne for
at skabe et fælles sprog omkring trivsel og trivselsindsatser, og forløbet kan med fordel
gennemføres i organisationen ifm. strategisk arbejde med øget elevtrivsel.
Kurset er målrettet undervisere og vejledere, men man kan med fordel også deltage som
ledelse fra uddannelsesinstitutioner, da trivselsarbejdet og øget gennemførsel på
uddannelserne består af en blanding af både af langsigtede indsatser (ledelse) og af
nogle mere kortsigtede projekt- og udviklingsprojekter (på underviser-plan).
Indhold:
✔
✔
✔
✔

Hvornår giver det mening at iværksætte en trivselsindsats?
Hvad er fordelene ved løbende mirkomålinger?
Trivselsdrivere - Hvad er det egentlig vi måler på?
Lærer-elev-relationen i en trivselskontekst

Forløbet vil give deltageren kompetencer eller et kompetenceløft inden for:
1.
2 dage
kursus@companyoung.com

2.

Arbejdet med dataindsamling, og hvordan man anvender elevdata til at skabe et
mere inkluderende læringsmiljø - både fagligt og socialt.
Fokus på didaktiske principper for god og meningsskabende undervisning. Bl.a.: ,
støtte, differentiering, synlige læringsmål og evaluering.
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Kursusindhold
T101 - Øget elevtrivsel gennem hyppige trivselsmålinger

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere og vejledere, men man kan med fordel
også deltage som ledere og administrativt pædagogisk personale

Varighed

2 dage (fysisk) + 0,5 dag (digitalt - asynkront)

Metode

Forløbet baseres på blended learning bestående af et
praksisorienteret kompetenceudviklingsforløb med anvendelse af digitale
læringsværktøjer. Der vil i forbindelse med undervisningen være en blanding
af oplæg og opgaver samt faglig sparring i grupper. Dertil er der et digitalt
læringsforløb.

Tilmelding

Der kommer åbne hold, men forløbet kan med fordel gennemføres i
organisationen ifm. strategisk arbejde med digital læring

Pris

Kr. 7.395,- pr. deltager (prisen er inkl. morgenmad, frokost og
eftermiddagskaﬀe, excl. overnatning)

Ved flere fra deltagere fra én institution eller ved behov for egne hold, så kontakt os for en
samlet pris.
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Holdet bag
Vi glæder os til at skabe gode
læringsoplevelser sammen med dig!
Alle vores instruktører har gjort helt deres professionelle
karriere i uddannelsessektoren og har stor erfaring med
samarbejde med og på tværs af de forskellige
målgrupper
✓

+40 års erfaring fra uddannelsessektoren

✓

Unikke priser ved gennemførelse med hele
organisationer

✓

Certificerede Microsoft Global Training Partner

✓

Professionelle og uddannede undervisere

✓

Kursusforløb med deltageren i øjenhøjde

✓

Praksisnære cases baseret på erfaringer fra
uddannelsessektoren

Vi ser frem til at høre fra dig!
+45 28710225
kursus@companyoung.com

Kontakt os og hør nærmere
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