Kæru dönskukennarar, velkomnir
til starfa á nýju skólaári

Fréttabréf september 2016
Námskeið á Schæffergården, 10. - 17. ágúst
Þátttakendur á námskeiðinu voru 19 dönskukennarar frá
grunnskólum héðan og þaðan af landinu.

Fésbókarsíða FDK
Margir nýir kennarar hafa fengið aðgang að
fésbókarsíðu félagsins á þessu hausti. Það er einstaklega
ánægjulegt að sjá fleiri koma í hóp okkar
dönskukennara. Vel hefur tekist til með síðuna sem er
okkur dönskukennurum gagnleg á margan hátt.

Nye metoder i undervisning og evaluering
Námskeið framhaldsskólakennara á Scæffergården vorið
2016 .
Mæltist þessi nýja tímasetning almennt vel fyrir á meðal
þátttakenda. Veðrið lék við námskeiðsgesti og
skipulagning var öll til fyrirmyndar. Fléttað var saman á
skemmtilegan hátt fræðandi fyrirlestrum, leikjum og
heimsóknum.
Farið var í heimsóknir, t.d. í smábæinn Dragør, Nordisk
Film í Valby, á Amagermuseet, í Jónshús og Dyrehaven
þar sem eftir góðan málsverð „ude i det grønne“ var
farið í hestvagni um skóginn og síðan endað á Quiz.
Fyrirlestrarnir voru fluttir af ýmsum dönskum
fagmönnum þar sem áhersla var á að kynna nýjar
aðferðir við námsmat og kennslu.
Íslenskir kennarar gáfu sýnidæmi um árangursríka leiki í
kennslu. Það gerði einnig rannsóknarlögreglan sem kom
á vettvang ásamt fórnarlambi og vildu þeir fá hjálp
þátttakenda við að leysa hræðilegan glæp, sem þeir að
sjálfsögðu fengu.
Til gamans má geta að forsætisráðherra Póllands heiðraði
hina íslensku námsskeiðsgesti með nærveru sinni á
Scæffergården og hélt hann, öllum til mikillar ánægju,
dúndrandi partý á flötinni bak við herragarðinn.
Inga í Borgarholtsskóla

Á DR er byrjuð ný sería af Den store Bagedyst.
Þeir eru sýndir á miðvikudögum.

Boðið var upp á fróðlega og skemmtilega fyrirlestra
einkum varðandi danskar barna- og unglingabókmenntir
í tungumálakennslu, margskonar sproglege o.fl..
Trisse Gejl rithöfundur gaf þátttakendum innsýn í líf
rithöfundarins.
Einn allra eftirminnilegasti fyrirlesarinn/uppistandarinn
var Isabella Flensted (omsorgsklovn m.m.) einstaklega
lærdómsríkur og skemmtilegur dagur með henni.
Farið var í menningarferð m.a. var farið í Luisiana safnið
og á útileikhús á uppfærslu á Jeppi á Fjalli, mjög
vellukkað kvöld.
Þeir sem til þekkja vita að allur matur á Schæffergården
og framsetning hans, er ævintýri líkastur. Kom hópurinn
því ekki einungis heim reynslunni ríkari með nýjar
kennsluhugmyndir, heldur líka einhverjum nýjum kílóum
ríkari að auki. Vikan á Schæffergården lukkaðist í alla
staði mjög vel, var hópurinn vel samsettur og samtaka í
að njóta vikunnar á allan máta.
Guðríður og Kristín á Ísafirði
Danskar kvikmyndir eru undir smásjánni á RIFFkvikmyndahátíðinni sem stendur frá 24. sept. til 4.okt.
Þar ber hæst kvikmyndina Stille hjerte eftir Bille August
með þeim Ghitu Nørby og Papriku Steen í
aðalhlutverkum. Sérstök Q&A-sýning á henni verður í
Bíó Paradís kl. 20.20 30. sept. Meðal annarra danskra
mynda á hátíðinni má nefna Cirkusdynastiet, Krigerne
fra nord, En chance til, Krigen, Guldkysten, I dine
hænder, Lang historie kort, Mænd og høns og Rosita.
Nánari upplýsingar um dagskrána er að finna á
www.riff.is.
Endilega nýtum okkur þetta framboð og fjölmennum í
bíó!
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