
Inspirationsrunde 1: 
 

  

Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF) 

Undervisningsdifferentiering gennem et undervisningsforløb i Matematik E på 

læringsplatformen Moodle for elever på grundforløbet inden for hovedområdet "Byggeri, 

teknologi og transport" på fagretningen Mekanik. 

  

Randers Social- og Sundhedsskole (SOSU Randers) 

Kobling mellem skole og praktik gennem en personlig digital uddannelesmappe i programmet 

OneNote. Forsøget er afprøvet med elever på hovedforløbet på Social- og 

Sundhedsassistentuddannelsen. 

  

EUC Nordvest 

Undervisningsdifferentiering med Flipped Learning. Forsøget er afprøvet med elever på 

området "Mad og Service", "Auto" og "EUD Business". 

 

  

Inspirationsrunde 2: 

  

Business College Syd (BC Syd) 

Undervisningsdifferentiering gennem elevproduktion af video, Kahoot-quizzer og Power Point-

oplæg, samt forsøg med brug af Facebook til videndeling. Forsøget er afprøvet med elever på 

grundforløbet i fagene afsætning, organisation, it, erhvervsøkonomi og engelsk. 

  

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (SOSU STV) 

Undervisningsdifferentiering i et undervisningsforløb kaldet "Borger med livsstilssygdom" på 

læringsplatformen Moodle. Forsøget er afprøvet på hovedforløbet på SOSU-

hjælperuddannelsen. 

  

Kold College 

Kobling mellem skole og praktik og undervisningsdifferentiering gennem bl.a. PowerPoint, en 

digital billedplatform og video. Forsøget er afprøvet på hovedforløbet på 

gastronomuddannelsen og har inkluderet fagene engelsk og fransk samt praktisk køkkengang. 

 

  

Inspirationsrunde 3: 

  

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (SOSU Esbjerg) 

Kobling mellem skole og praktik gennem simulationstræning med video. Forsøget er afprøvet 

med elever på grundforløbet på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. 

  

Social- og Sundhedsskolen Syd (SOSU Syd) 

Undervisningsdifferentiering gennem bl.a. videofeedback og quizzer. Forsøget er afprøvet med 

elever på grundforløb 2 på uddannelsen til pædagogisk assistent og grundforløbet til social- og 

sundhedsassistent.. 

  

Technical Education Copenhagen (TEC) 

Kobling mellem skole og praktik og undervisningsdifferentiering gennem bl.a. 

simulationstræning med video, brug af elektroniske tests samt brug af Facebook. Forsøget er 

afprøvet med elever på 6. og 7. hovedforløb på Automekanikeruddannelsen. 

  

Tradium 

Uddannelse af lærere til superbrugere af Moodle samt afholdelse af tekniske og pædagogiske 

workshops i brugen af Moodle til undervisningsdifferentiering kobling mellem skole og praktik 

for skolens øvrige lærere. Forsøget er afprøvet med lærere fra både grund- og hovedforløb. 

  

 


