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1. Modulerne: Udvikling og ’peer review’ 
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2. Indexkort for hvert modul 
Det generelle mål med dette modul er at linke til selvevalueringsundersøgelsen for at opsummere 

resultaterne og behovene for en 4.0-underviser. At kunne undersøge sin egen ekspertise i lyset af 4.0-

uddannelsen.  

Bør dette modul også give en introduktion til brugen af MOOC?  Læreren/underviseren er i stand til at 

bruge platformens funktionaliteter og vælge, hvilket indhold af træningsprogrammet der passer bedre til 

hans/hendes behov. 

      

MODUL 0: INTRODUKTION TIL KURSET & UDVIKLING AF DIN EGEN EKSPERTISE 

 

MODUL 0 INTRODUKTION TIL KURSET OG UDVIKLING AF DIN EGEN EKSPERTISE 

LEDENDE PARTNER BFI-OOE 

MODUL-PARTNERE IFOA, JAMK 

SAMMENKÆDEDE 
MODULER 

Nej 

LÆRINGSRESULTATER TU0_LO1: Læreren/underviseren er i stand til at citere de mest berømte 
læringsteorier og de mest anvendte undervisningsmetoder, der beskriver 
styrkerne og svaghederne ved ens færdigheder og kvalifikationer. 
 
TU0_LO2: Læreren/underviseren er i stand til at definere og gennemføre 
en plan for at nå de mål, der er. 
 
TU0_LO3: Læreren/underviseren er i stand til at vise tilpasningsevne (til 
ændringer, nye situationer og sammenhænge osv.) og fleksibilitet (for at 
kunne klare dem). 
 
TU0_LO4: Læreren/underviseren er i stand til at analysere informations- 
og læringsprocesser gennem forskellige metoder. 
 
TU0_LO5: Læreren/underviseren er i stand til at søge, vælge og finde 
oplysninger om deres fag. 
 
TU0_LO6: Læreren/underviseren er klar til at dele viden og 
undervisningsmateriale og få yderligere indsigt gennem denne deling.  
 

INDHOLD 1. 2-3 Læringsteorier og undervisningsmetoder til grundlæggende 

forståelse for at klassificere dig selv.  

2. Brug af grundlæggende projektstyring til at definere og 

implementere mål (Læringsresultater). 

3. Planlagt fleksibilitet (Allerede har i tankerne et alternativt scenario 

for at nå de fastsatte mål). 

4. Indsamling af mulige metoder til analyse af informations- og 

læringsprocesser (ny boble). 
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5. Incitamenter til at dele viden.  

METODOLOGISKE 
FORSLAG 

Casestudie, quizzer, opgave (lektionssekvens) 
 

VURDERING Peer review blandt studerende 

FORUDSÆTNINGER Nej 

VARIGHED 6 timer (inkl. peer review) 

 

MODUL 1: MIT FELT I FORHOLD TIL 4.0 

MODUL 1 MIT FELT I FORHOLD 4.0 

LEDENDE PARTNER NWRC 

MODUL-PARTNERE GTC, BFI 

SAMMENKÆDEDE 
MODULER 

Alle de andre moduler  

LÆRINGSRESULTATER TU1_LO1: Læreren/underviseren er i stand til at give et overblik over 
fænomenet Industri 4.0 (både på internationalt og nationalt plan), der 
beskriver dets vigtigste karakteristika og implikationer ved hjælp af et 
sprog, der er passende, og detaljeringsniveau, der passer til hendes /hans 
samtalepartnere (studerende, elever, kolleger, forældre, institutioner...).      
TU1_LO2 Læreren /underviseren kan opremse og beskrive de vigtigste 
særegenheder i Industri 4.0 værktøjer og teknikker, især relateret til 
hendes / hans felt.   
      
TU1_LO3 Læreren/underviseren er i stand til at bygge planer for 
introduktion af Industri 4.0 værktøjer og teknikker på områder, hvor de 
ikke anvendes i øjeblikket. Her ville læreren/underviseren måske bruge 
lokale casestudier i stedet for et generaliseret sæt eksempler.  
 
TU1_LO4 Læreren/underviseren er i stand til at samarbejde med 
eleverne om at udarbejde planer for introduktion af Industri 4.0 
værktøjer og teknikker på områder, hvor de ikke i øjeblikket anvendes.  
 
TU1_LO5 Læreren/underviseren er i stand til at samarbejde med lokale 
industrier om at udvikle live-projekter, der gør det muligt for studerende 
at hjælpe med at planlægge brugen af Industri 4.0-værktøjer og -
teknikker i virkelige situationer.  
 
TU1_LO6: Læreren/underviseren er i stand til at beskrive Branche 4.0-
koncepter for studerende og kolleger uden for deres hjemland.  
 

INDHOLD 1. Beskriv Industri 4.0 til en bred vifte af mennesker, nationalt og 

internationalt (LO1, LO2, LO6). 

2. Planlæg sammen med en række andre til brug for Industri 4.0-

værktøjer (LO3, LO4). 

3. Introducere, med virksomheder, Industri 4.0 værktøjer i 

arbejdssituationer til brug for studerende (LO5). 
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METODOLOGISKE 
FORSLAG 

Udvikling af enkle multimedieoversigter over koncepter, eksempler på 
branchekontekster, hvor der kunne anvendes værktøjer, prøvecases med 
faktisk brug af I4.0-værktøjer, kritiseret af virksomhedsbrugere (hvis det 
er muligt)  
 

VURDERING Multiple choice-quizzer i MOOC, kort præsentation af casestudier, 
herunder værktøjsbeskrivelser og beskrivelse af planlægning til faktisk 
brug af Industri 4.0-værktøjer  
 

FORUDSÆTNINGER Skal have eller etablere relevante branchekontakter 
 

VARIGHED 5 timer 
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MODUL 2: DESIGN LÆRINGSMILJØ &GT; ERFARING 

MODUL 2 DESIGN LÆRINGSOPLEVELSER FOR INDUSTRIEN 4.0 

LEDENDE PARTNER JAMK 

MODUL-PARTNERE APH  

SAMMENKÆDEDE 
MODULER 

MODUL 0, 1, 4, 6  

LÆRINGSRESULTATER Underviseren/underviseren integrerer perspektiver (målgruppe, 
pædagogisk tilgang, læringsaktiviteter, læringsressourcer og værktøjer), 
der påvirker en planlægningsproces for vellykkede læringsoplevelser for 
Industri 4.0-kontekst. 
 
TU2_LO1: Målgruppe  
Læreren/underviseren, der tager hensyn til eleverne/brugerne:  

 vil være i stand til at beskrive karakteristika og definere profiler 
af hendes / hendes målgrupper. 

 vil være i stand til at analysere de generelle læringsbehov hos 
målgruppen (inden for branche 4.0-sammenhænge) og 
individuelle læringsbehov hos sine studerende. 

 
TU2_LO2: Pædagogisk tilgang 
Læreren/underviseren vil kunne designe elevcentrerede 
læringsoplevelser inden for Branche 4.0-perspektivet, og han/hun:  

 vil være bekendt med pædagogiske tilgange egnet til Industri 4.0 
kontekst. 

 vil være i stand til at definere læringsresultater, der understøtter 
elevernes kompetenceudvikling i industri 4.0 og 
bløde/tværgående færdigheder.  

 vil være i stand til at sekvensere de designede læringsoplevelser i 
engagerende og meningsfulde faser, der passer til forskellige 
læringsmiljøer. 

 vil være i stand til at skabe en realistisk tidsramme for den 
designede læringsoplevelse.  

 
TU2_LO3: Læringsaktiviteter   
Underviseren/underviseren vil være i stand til at skabe meningsfulde 
læringsaktiviteter, der fremmer opnåelsen af læringsmål. Du skal:   

 vil være i stand til at udvikle læringserfaringer med kolleger og 
repræsentanter for arbejdslivet. 

 vil være i stand til at designe læringsaktiviteter, der engagerer, 
simulerer autentiske arbejdsopgaver og understøtter udviklingen 
relateret til Industri 4.0 og bløde/tværgående færdigheder. 

 vil være i stand til at ændre aktiviteter i form af de studerendes 
individuelle læringsbehov og støtte fælles informationsopbygning 
og kompetencedeling. 
 

TU2_LO4: Undervisningsressourcer og -værktøjer 
Underviseren/underviseren vil kunne vælge passende læringsressourcer 
og -værktøjer i forhold til de fastsatte læringsmål og et udvalgt 
læringsmiljø. Du skal:  
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 vil være i stand til at vælge passende læringsmiljøer under 
hensyntagen til elementerne i læringsmiljøer, dvs. fysisk, psykisk, 
socialt og digitalt  

 vil være i stand til at vælge læringsressourcer egnet til 
målgruppen. 

 vil være i stand til at analysere ressourcernes følsomhed, lighed 
og hensigtsmæssighed inden for industri 4.0-konteksten.  

 vil være i stand til at kommunikere med interessenter i 
arbejdslivet for at muliggøre autentiske ressourcer, fx videoer fra 
producenter.  

 

INDHOLD  Pædagogisk designproces med elevcentreret. 

 Undervisningsstrategier centreret for studerende. 

 Design af læringsresultater og -aktiviteter, der er centreret om 
eleven. 

 Allestedsnærværende læringsmiljø, digitale værktøjer og 
læringsressourcer.  

 Fælles udvikling og samarbejde.  
 

METODOLOGISKE 
FORSLAG 

Dette forslags metodologiske aspekter er rodfæstet i den elevcentrerede 
tilgang til læringsdesign. Det som en iterativ proces og fokuserer på 
kvaliteten af læring. Denne tilgang ser eleverne som aktive aktører, der 
bringer deres egen viden, tidligere erfaringer, uddannelse og ideer, der 
bør anvendes til at løfte både planlægning og gennemførelse af læring. 
Lærere/undervisere opfordres til at være med til at designe en 
læringsoplevelse, som omfatter tilsigtede LÆRINGSRESULTATER, 
læringsaktiviteter og læringsmiljøer. Han / hun deler også deres 
designede læringserfaring for at inspirere andre. 
 

VURDERING Løbende og gennemsigtig vurdering ved hjælp af selv- og 
computerstøttet vurdering.  
 

FORUDSÆTNINGER Træneren er bekendt med ILO'er af MODUL 0 og MODUL 1. 
 

VARIGHED 5 timer 
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MODUL 3: GENNEMFØRELSE AF LÆRINGSERFARING 

MODUL 3 IMPLEMENTERING AF LÆRINGSOPLEVELSE 

LEDENDE PARTNER POLIMI 

MODUL-PARTNERE IFOA 

SAMMENKÆDEDE 
MODULER 

MODUL 2 

LÆRINGSRESULTATER TU3_LO1 Læreren/underviseren, der er klar over sin rolle som lærer-
designer af læringserfaringer, er i stand til at:   

● at udføre på et læringsprogram/en læringsproces i sin helhed.  

● at analysere sin egen undervisningsmetode, ændre og forbedre 

den.  

● at stoppe en aktivitet eller ændre en plan, hvis de studerende 

ikke er godt engageret, ikke klar til at håndtere situationen, 

distraheret af noget eksternt. 

 
TU3_LO2 Læreren/underviseren er i stand til at:   

● at interagere med alle aktørerne i læringsprocessen. 

● at skabe interaktioner, forbindelser og links mellem emnerne. 

 at stimulere og styre samspillet mellem andre interessenter, fx 
institutioner, arbejdsmarkedsrepræsentanter.  

● at indsamle input fra alle aktører, der er involveret i 

læringsprocessen.  

 
TU3_LO3 Læreren/underviseren er i stand til på alle stadier af 
læringsprocessen at identificere alle elementerne i læringsoplevelsen 
(fag, aktiviteter, indhold, kanaler og omverdenen) og deres rolle for den 
enkelte elevs læringserfaring.  
 
"TU3_LO4 Læreren/underviseren er i stand til at dele læringsresultaterne 
med klassen på en klar og specifik måde, så eleverne kan blive inddraget 
og engageret i læringsprocessen og være opmærksomme på de endelige 
resultater. 
 
TU3_LO5 Læreren/underviseren, der fortolker sin undervisning som en 
elevcentreret læringsproces, er i stand til at:  

● at vælge de rigtige værktøjer og kanaler til at arbejde og 

kommunikere.  

● at planlægge aktiviteterne og holde planlægningen.  

● at tage hensyn til de forskellige studerendes færdigheder og sikre 

lige adgang til hans undervisning. 

 
TU3_LO6 Læreren/underviseren er i stand til at udføre aktive 
læringsaktiviteter: 

● at skabe positive læringssammenhænge, hvor de studerende 

tilskyndes til at tilegne sig ny viden, evner og kompetencer, 

deltage og samarbejde med hinanden. 
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● involvere studerende i forskellige situationer, lige fra at arbejde 

individuelt til at arbejde parvis eller i grupper for at udføre en 

opgave, at udforske et miljø eller en situation, at diskutere om et 

emne.  

● udvikling af elevernes færdigheder som selvstændighed, 

kreativitet, problemløsning, kritisk tænkning, samarbejde, 

kommunikation, forhandling og aktiv lytning. 

 
TU3_LO7 Læreren/underviseren er i stand til at bruge:   

● tid i klassen til at diskutere problemer, besvare spørgsmål, 

foreslå aktiviteter designet til at aktivere klasseværelset.  

● den tid derhjemme for at gøre de studerende studere kurset 

materialer (bog, pdf, videoer ...), vedtagelse af ’flipped 

classroom’-tilgang.  

 
TU3_L08 Læreren/underviseren er i stand til at:   

● at give de studerende alle de rigtige oplysninger til at lade dem 

udføre opgaven.  

● for at vise indhold, der hjælper eleverne med at kombinere nye 

oplysninger med tidligere lærte oplysninger.  

● at støtte dem i løbet af kurset efter forskellige behov. 

  
TU3_LO09 Læreren/underviseren er i stand til at:   

● at overvåge de studerendes fremskridt grundige forskellige 

metoder og værktøjer og tilskynde dem til at gøre fremskridt.  

● at give vejledning og feedback til studerende. 

 

INDHOLD 1. Læringsproces: planlægning, udførelse, forandring, forbedring. 
2. Interessenter: identifikation af behov og ressourcer og 

samarbejde. 
3. Læringserfaring: emner, aktiviteter, indhold, kanaler og 

omverdenen; engagement, engagement, aktiv læring; bløde 
færdigheder; overvågning og feedback. 

 

 Videoer. 

 Casestudier, der skal foreslå eksempler og erfaringer med hensyn 
til reproducerbarhed. 

 Tekster og pdf. 

 Infografik. 

 Individuelle aktiviteter, peerlæring for at tilskynde eleverne til at 
indføre deres viden og udvikle evner og kompetencer. 

 Aktiviteter med fokus på at lære nye værktøjer at kende til at 
forbedre elevernes interaktion (nyttige især for det udvidede 
klasseværelse). 
 

METODOLOGISKE 
FORSLAG 

Den foreslåede metodologiske fremgangsmåde er baseret på 
betydningen af erfaringerne, og den følger disse trin: 
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● Konkret erfaring: fremlæggelse af en konkret oplevelse 

(casestudie). 

● Reflekterende observation: at få lærere/undervisere til at 

reflektere over det fremlagte casestudie, der begynder at vælge 

de væsentlige faktorer, forstå sekvenserne og dets 

nøgleelementer. 

● Abstrakt konceptualisering: Lærerne/underviserne kan nu 

begynde at drage generelle konklusioner af observationen af 

erfaringerne.  

● Aktive eksperimenter: Lærerne/underviserne anvender de 

begreber, der er lært i nye reelle eller realistiske sammenhænge. 

(Kolb cyklus) 

VURDERING Formativ vurdering: ikke graduerede aktiviteter (quizzer, reflekterende 
quizzer og aktiviteter, peerevaluering) 
 
Summativ vurdering: graduerede quizzer, fra 5 til 10 spørgsmål, der 
formelt vurderer brugerens vidensniveau efter at have fulgt denne 
modul. Også nødvendigt at få certifikatet i slutningen af MOOC 
 

SÆRLIGE 
FORUDSÆTNINGER 

Nej 

VARIGHED 5 timer 
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MODUL 4: EVALUERING / VURDERING 

MODUL 4 EVALUERING/VURDERING 

LEDENDE PARTNER EDUGEP 

MODUL-PARTNERE JAMK & GTC 

SAMMENKÆDEDE 

MODULER 

Alle de andre moduler  

LÆRINGSRESULTATER TU4_LO1: Læreren / træneren er i stand til at beskrive og overvåge 

elevens læring. 

TU4_LO2: Læreren / underviseren er i stand til at vurdere og undersøge 

de risici, der er forbundet med at ændre læringsmoduler / enheder, i den 

studerendes vej, og at definere resultatorienterede strategier.   

TU4_LO3: Læreren / underviseren er i stand til at rapportere og dele med 

de studerende resultaterne af regelmæssige anmeldelser og diskutere 

resultaterne af disse vurderinger, hvilket sikrer brugen af fælles 

vurderingskriterier for hvert af læringsmodulerne / enhederne). 

TU4_LO4: Læreren / underviseren er i stand til at evaluere læring 

regelmæssigt, definere specifikke øjeblikke af evaluering (diagnostisk 

evaluering, indledende og mellemliggende overvågning; endelig 

evaluering) og bruge værktøjer til digital VURDERING og 

afstandsvurdering (formularer, jamboard, kahoot...).  

TU4_LO5: Læreren / underviseren er i stand til at vælge de 

vurderingsmetoder, der passer bedst til studerende og 

læringssammenhænge (herunder selvvurdering og peer-vurdering).  

TU4_LO6: Læreren / træneren er i stand til at vælge de 

vurderingsværktøjer, der bedst tilpasser sig studerende og 

læringssammenhænge.  

TU4_LO7: Læreren / underviseren er able at bruge digitale metoder til 

overvågning og forvaltning af projekterne (herunder dem, der vedrører 

I4.0).  

TU4_LO8: Læreren / underviseren er i stand til at retfærdiggøre 

metoderne til styring af projekterne og de vurderingsværktøjer, der er 

valgt til formålet. 

INDHOLD 1. forståelse af de forskellige vurderingsteknikker og deres 

anvendelsesområde. 

2. Generel viden om læringsresultater og indholdet af andre moduler / 

læringsenheder (hvis nogen), der udgør den studerendes vej. 

3. Viden om og definition af forventede individuelle og kollektive 

læringsresultater, til hvert læringsmodul/-enheder. 



 

 
16 

 

4. Værktøjer til digital VURDERING og afstandsvurdering og deres 

anvendelsesområde (anvendelsesområde, fordele og ulemper). 

5. Identifikation og anvendelse af innovative vurderingsstrategier. 

6. Tilpasning af de disponible ressourcer i evalueringsprocessen. 

7. Processtyringsmetoder (for eksempel klassisk, Agile, XPM, Scrum, lean, 

Kanban osv.) og deres forhold til I4.0 (for eksempel big data, IoT osv.). 

METODOLOGISKE 

FORSLAG 

Træningsprogrammet skal omfatte en komponent til læring af INDHOLD 

gennem en eksponentiel og spørgende metode (visning af videoer, 

læsedokumenter, casestudie, spørgeskemaer, quizzer, opgaver) og brug / 

eksperimentering af forskellige digitale vurderingsstrategier (formularer, 

jamboard, kahoot,...). 

VURDERING Multiple-choice, quizzer, formularer, videoer med vejledningssessioner, 

peer review/vurdering  

SÆRLIGE KRAV En certificeret træner er at foretrække  

VARIGHED 5 timer 

 

 

MODUL 5: INNOVATION / IDÉER TIL UNDERVISNING OG LÆRING 

MODUL 5 INNOVATION : IDÉER TIL UNDERVISNING OG LÆRING 

LEDENDE PARTNER AP HOGESCHOOL 

MODUL-PARTNERE BFI-OOE & POLIMI 

SAMMENKÆDEDE 
MODULER 

MODUL 2, 3, 6  

LÆRINGSRESULTATER TU5_LO1 Læreren/underviseren er i stand til i et klart overblik at 
kortlægge tendenserne i samfundet, teknologien og arbejdslivet. 
 
TU5_LO2 Læreren/underviseren er i stand til at etablere et netværk af 
mennesker, der arbejder i innovative organisationer/virksomheder. 
   
TU5_LO3 Læreren/underviseren er i stand til at etablere et netværk af 
mennesker/kolleger ved hjælp af innovative undervisningsmetoder. 
 
TU5_LO4 Læreren/underviseren er i stand til under sit eller sine kurser at 
anvende innovative metoder (f.eks. designtænkning, medskabelse og 
lærer-/undervisercentreret innovation). 
 
TU5_LO5 Læreren/underviseren er i stand til at overføre innovation til 
læringsmuligheder. 
 
TU5_LO6 Læreren/underviseren er i stand til at skabe et ’proof of 
concept’ for et innovativt uddannelsesspor/kursus.  
 



 

 
17 

 

TU5_LO7 Læreren/underviseren er i stand til at stimulere kritisk 
tænkning under læringsprocessen. 
 
TU5_LO8 Læreren/underviseren er i stand til at se kritisk på innovation 
og beslutte, om innovationen bidrager til en målrettet 
strategi/organisation/pensum/læringsproces. 
 

INDHOLD 1. Miljøvurdering: tendenser i samfundet, teknologi og arbejdsmarked 

(LO1). 

2. Aktivt netværkssamarbejde (internt og eksternt) med henblik på at 

etablere et bæredygtigt samarbejde (LO2 & LO3). 

3. Innovative undervisningsmetoder: Design Thinking, Hackaton, spead 

dating (on & offline), business cases i det virkelige liv, medskabelse, 

lærer/underviser-centreret innovation (LO4 & LO5). 

4. Et ’proof of concept’ for et innovativt uddannelsesspor/kursus (LO6) 

5. Kritisk refleksion over innovation i en målrettet. 

strategi/organisation/læseplan/læringsproces (LO7 & LO8).  

 

METODOLOGISKE 
FORSLAG 

Læreren / træneren læser den teoretiske beskrivelse af hvert emne (max 
1 side + links til interessante steder / YouTube-kanaler / ekstra 
information).                                                                                                                                                                                             
Det medfølgende format hjælper læreren/underviseren med at anvende 
og implementere den teoretiske viden i deres læringsmiljø. 
 

VURDERING Formater, der kan hjælpe underviseren med at opnå færdighederne med 
henblik på at skabe et innovativt læringsmiljø. Ikke en test, men mere en 
værktøjskasse med nyttige dokumenter, som en køreplan, for at hjælpe 
træneren til at overføre viden til hans / hendes daglige lektioner. 
 

SÆRLIGE 
FORUDSÆTNINGER 

Læreren er fordomsfri 

VARIGHED 5 timer 
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 MODUL 6: ARBEJDSPLADSEN 

MODUL 6 ARBEJDSSTED 

LEDENDE PARTNER GTC  

MODUL-PARTNERE APH, IFOA 

SAMMENKÆDEDE 
MODULER 

MODUL 0 og 5  

LÆRINGSRESULTATER TU6_LO1: Læreren/underviseren er i stand til at identificere egnede 
virksomheder, der matcher LO's i træningsprogrammet.  
 
TU6_LO2: Læreren/underviseren er i stand til at matche studerende med 
den relevante virksomhed, baseret på elevens profil/personlige mål og 
virksomhedens behov for kompetence.  
 
TU6_LO3: Læreren/underviseren er i stand til at forberede både 
studerende og mentor/underviser på arbejdspladsen til deres respektive 
roller under praktikopholdet, dvs. formidling af praktisk information, 
forklaring af, hvordan læringsresultater vil blive vurderet, og fastsættelse 
af de rette forventninger.  
 
TU6_LO4: Læreren/underviseren er i stand til at kommunikere med 
studerende og mentor/underviser online og/eller ved at besøge 
arbejdspladsen.  
 
TU6_LO5: Læreren/underviseren er i stand til at vurdere opfyldelsen af 
LO's løbende baseret på dialog med både studerende og 
mentor/underviser.  
  
TU6_LO6: Læreren/underviseren er i stand til at evaluere praktikophold i 
dialog med både studerende og mentor/underviser.  
 
TU6_LO7: Læreren/underviseren er i stand til at anvende løbende 
forbedringsteknikker, dvs. PDCA, til praktikprocessen for at justere og 
forbedre oplevelsen af praktikophold.  
 

INDHOLD Dette modul giver undervisere mulighed for at udvikle bløde færdigheder 
til at arbejde med praktikophold i I4.0. modul bruger "trekant" 
studerende-træner-mentor som udgangspunkt og fokuserer på, hvordan 
alle tre kan inddrages i planlægning, gennemførelse og vurdering af 
praktikophold med en I4.0 perspektiv. 
 

METODOLOGISKE 
FORSLAG 

Praktik før-under-efter-praktik; kortfilm med spørgsmål at reflektere 
over. Film fokuserer på bedste praksis i forberedelserne til WP, under WP 
og efter WP. Formålet med enheden er at oprette sin egen tjekliste for 
praktikophold baseret på eksemplerne fra filmene.  
 

VURDERING Multiple choice-spørgsmål og oprettelse af en tjekliste for, hvad du skal 
gøre før-under-efter praktikophold i egen organisation.  
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SÆRLIGE 
FORUDSÆTNINGER 

Enhed for undervisere, der er eller vil være ansvarlige for planlægning, 
gennemførelse og vurdering af praktikophold for studerende under 
erhvervsuddannelse. 
 

VARIGHED 5 timer 
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3. Partnere 
 
 

I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI) 

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
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