
Fredag d. 26. august 2022 på Københavns Professionshøjskole,
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, lokale K4.04

PROGRAM FOR DAGEN

9.30 – 10.00:  Morgenmad og mingling ved kaffebord uden for K4.04
10.00 – 10.10: Bienvenue og velkomst ved direktør for Det Franske 
Institut, Clarisse Gérardin, sammen med uddannelsesleder Øzkan 
Güleyüz fra KP

10.10 – 10.20: Velkomst ved skoleleder Jonas Rasmussen fra 
Uglegårdsskolen, viceskoleleder Frank Hansen fra Skovvangskolen, 
Aarhus, pædagogisk afdelingsleder Marianne Rydlund, medlem af 
styregruppen Leon Aktor fra Sproglærerforeningen og projektleder 
Annette Søndergaard Gregersen

10.20 – 10.35: Tour du français précoce au Danemark, kort 
præsentation ved projektmedleder Det Franske Institut, Maj 
Dannemand, Emmanuel Zimmert og Tanguy Pégné 

10.35 – 10.45: Kort introduktion til projektets formål og mål som 
optakt til oplæg ved Tore Leifer ved Annette Søndergaard Gregersen

10.50 – 11.50: Oplæg ved Tore Leifer, Programmedarbejder og 
studievært i DR’s P1: ”Hvorfor er det væsentligt for danske elever og 
unge at lære fransk sprog i et flersproget og flerkulturelt perspektiv”. 
Der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til Tore og 
formiddagens velkomsthold.

11.50 – 12.15: Kort præsentation af projektets form og indhold 
samt en introduktion til eftermiddagens workshops ved Annette 
Søndergaard Gregersen

Afsluttende konference
Tidlig sprogstart -
fransk i 3./4.klasse



12.15 – 13.15: Frokost i kantinen samt mulighed for frisk luft i 
Carlsberg-haven eller KP’s tagterrasser

13.15 – 15.15: Inspirerende workshops à 30 minutters varighed ved 
projektets fransklærere, der præsenterer materialer og aktiviteter – 
lige til at tage med hjem til egen undervisning. Hver workshop består 
af to dele:
1. En kort præsentation af aktiviteten og hvorfor den er velegnet til de 
små elever
2. Konkret afprøvning af aktiviteten med konferencedeltagerne

Lokale K4.12: Sprogportrætter og vigtigheden af variation i aktiviteter 
ved Annelise Knudsen, Skovvangskolen og Krop og leg ved Anna 
Nellemand, Allerød Privatskole

Lokale K4.15: Eksempel på rollespil ved markedsbesøg (tal, farver, 
grøntsager etc. samt høflighedsfraser) ved Paul Hye, Kochs Skole og 
Krop og bevægelse ved Peter Larsen, Kornmod Realskole

Lokale K4.16: Verber og bevægelse ved Dorte Søndermark, 
Vestre Skole og Sang og bevægelse ved Marie Louisa Gudmand, 
Uglegårdsskolen

Lokale K4.11: Sådan gjorde vi – sådan kan det gøres. Skolelederoplæg 
ved Jonas Rasmussen fra Uglegårdsskolen, Frank Hansen fra 
Skovvangskolen, Aarhus og Marianne Rydlund fra Kornmod Realskole 
fra 13.15-13.45. Herefter kan skoleledere deltage i fransklærernes 
workshops.

15.15 – 15.30: Fælles opsamling og fejring af projektet med et glas vin 
og snacks.

Tilmeld dig her → Læs mere om projektet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ8tRfJm3LwpZLA868i5d6jo94hA0rEHu8ISpGNllPCPJqww/viewform
https://blog.folkeskolen.dk/blog-fransk-tysk-og-fransk/en-legende-og-eksperimenterende-tilgang-med-fokus-pa-bevaegelse-giver-sprogmodige-elever/4632745

