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Til undervisere og ledere inden for avu og FVU 

 

Invitation til dialogmøder om fagenes udfordringer 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder løbende på at bidrage til 

at skabe de bedst mulige rammer for at sikre den bedst mulige kvalitet i 

undervisningen på alle uddannelsesområder. Det sker blandt andet ved 

løbende at udvikle fagenes og prøvernes indhold og understøtte sam-

menhæng og progression på langs i uddannelsesområderne.  

 

I den forbindelse vil vi gerne invitere undervisere og ledere til en dialog 

om, hvilke udfordringerne I ser for avu- og FVU-fagene. Derfor afhol-

der vi en række virtuelle dialogmøder, hvor I kan komme med jeres in-

put. Hvert møde vil blive ledet af fagkonsulenten i faget. Dialogmødet vil 

hovedsageligt foregå som drøftelser i mindre grupper. 

 

Umiddelbart efter møderne sender hver gruppe et referat af gruppedrøf-

telsen til fagkonsulenten. Styrelsen vil herefter systematisere input fra de 

forskellige grupper og udsende et spørgeskema til alle deltagere med hen-

blik på at opnå en mere sikker fornemmelse af udfordringernes tyngde 

på tværs af grupperne.  

 

Møderne er planlagt til følgende tidspunkter den 3. og 4. marts: 

 

Torsdag 3. marts 

8.30 – 10.00 Avu-dansk FVU-digital Samfundsfag 

11.00 – 12.30 Dansk som andet-

sprog 

Avu-matematik FVU-engelsk 

13.30 – 15.00 FVU-dansk Naturvidenskab Samarbejde og 

kommunika-

tion 

Fredag 4. marts 

8.30 – 10.00 FVU-start Grundlæggende it Avu-engelsk 

11.00 – 12.30 FVU-matematik Historie Tysk 
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Tilmelding sker ved brug af dette link. Du er velkommen til at tilmelde 

dig flere af møderne – dog kun ét i hver tidsblok. Frist for tilmelding er 

21. februar 2022. Vi udsender kalenderinvitation med Zoom-link og 

dagsorden ca. 1 uge før møderne.  

 

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte den 

relevante fagkonsulent. 

 
Avu-fag Fagkonsulent 

Dansk som andetsprog  

 

Anita Nørholm Møller,  
Anita.Norholm.Moller@stukuvm.dk 

3392 5087  
Tysk  

  

Bettina Dam Rüger Oliver,  
Bettina.Dam.Ruger.Oliver@stukuvm.dk  

2343 2084  
Naturvidenskab  
Samfundsfag  
Historie  

 

Michael Hougaard Holme-Bak,  
Michael.Hougaard.Holme-
bak@stukuvm.dk 

3071 8503  
Matematik  

Grundlæggende it  

Per Bengtson,  
Per.Bengtson@stukuvm.dk  

4132 4695 
Dansk  
Engelsk  
Samarbejde og kommunikation  

Susanne Djurhuus,  
Susanne.Djurhuus@stukuvm.dk 

2250 6572  
FVU-fag Fagkonsulent 

FVU-start Anita Nørholm Møller,  
Anita.Norholm.Moller@stukuvm.dk 

3392 5087 

FVU-dansk og -engelsk Bettina Dam Rüger Oliver,  
Bettina.Dam.Ruger.Oliver@stukuvm.dk  

2343 2084 

FVU-matematik Per Bengtson,  
Per.Bengtson@stukuvm.dk  

4132 4695 
FVU-digital John Henriksen 

John.Henriksen@stukuvm.dk 
2343 2613 

 

Spørgsmål til tilmelding kan rettes til Lærke Rohde Andersen på tlf. 2013 

4101 eller laerke.andersen@stukuvm.dk. 

   

Generelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Anthony 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 2329 3626 

susanne.anthony@stukuvm.dk 
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