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Formål  

Formålet med kompetenceudviklingen er at styrke de enkelte underviseres kompetencer i at undervise på 

en engelsksproget (international) uddannelse. Kompetenceudviklingen gælder 

 undervisernes egne engelskkompetencer; 

 undervisernes viden om de studerendes udfordringer ved at lære på engelsk; 

 undervisernes kompetencer med hensyn til at tage højde for disse udfordringer i tilrettelæggelsen 

og gennemførelsen af den engelsksprogede undervisning. 

 

Handlingsplan 

 

 
Forberedelse 

  
Forberedende møde med 
institutleder eller studieleder 
(+ evt. fagansvarlige 
undervisere).  

 
Formål: Gensidig 
information; transparens i 
processen. 

   
Informationsmøde for alle 
involverede medarbejdere. 

 
Formål: Transparens i 
processen. 

  
 

 
Superviseringsplan 
udarbejdes  

 
Oversigt over hvornår de 
enkelte medarbejdere 
modtager besøg. 

 
1. supervisionsrunde 

+ opfølgning 
 

 
Semester 1 / 
første halvdel 

 
Supervision af de enkelte 
medarbejdere i 
undervisningssituationen. 
Supervisor udarbejder en 
rapport til hver enkelt som 
sendes til medarbejderen og 
til institutlederen. 

 
Formål: Afdækning af den 
enkelte medarbejders 
styrker og svagheder mht. 
engelsksproget 
undervisning. 
Opfølgning: Individuelle 
handlingsplaner udarbejdes 
og aftales med institutleder. 



  
Medio semester 1 

 
Opsummerende rapport 
over supervisionsforløbet 
mhp. aftale vedr. 
opfølgningsforløb. 

 
Rapport til institutleder og / 
eller studieleder. 
Formål: Information og evt. 
justering af handlingsplanen. 
Forelægges på et møde med 
de ansvarlige ledere.  

 
Obligatorisk seminar: 
Undervisning på 
engelsk i det 
flerkulturelle 
klasseværelse 

 
To dages internat 
/ slutningen af 
semester 1 

 
Seminar med fokus på 
hvorledes underviserne kan 
støtte de studerende i deres 
udfordringer med 
engelsksproget undervisning.  
– Tilrettelægges med 
udgangspunkt i 
supervisionsforløbet. 

 
Formål: At udvikle 
undervisernes kompetencer 
mhp. engelsksproget 
undervisning. 
At give underviserne 
mulighed for at udveksle 
erfaringer med forløbet. 

 
Engelskkurser for 
underviserne 

 
I slutningen af 
eller umiddelbart 
efter semester 1  

 
Individuelle forløb hvor 
dette er aftalt. 

 
Formål: At udvikle de 
enkelte medarbejderes 
engelskkompetencer i 
individuelt tilrettelagte 
forløb. 

 
2. supervisionsrunde 

 
Semester 2 / 
første halvdel  

 
Supervision af de enkelte 
undervisere; udgangspunkt i 
1. superviseringsrapport, 
individuelle 
kompetenceudviklingsforløb 
samt egen handlingsplan 
(udarbejdet ved afslutningen 
af seminar i semester 1). 

 
Formål: At dokumentere 
den udvikling der er sket 
som resultat af individuelt 
og fælles kompetence-
udviklingsforløb. 

 
Afsluttende workshop 

 
Medio semester 2 

 
Opfølgning på det samlede 
forløb; erfaringsudveksling. 

 
Formål: at afrunde og 
evaluere forløbet på en 
transparent måde. 

 
Afsluttende rapport 

 
Medio semester 2 

 
Opsummerende rapport 
udarbejdes til ledelsen. 
Forelægges på et møde med 
institutleder og/eller 
studieleder. 

 
Dokumentation for det 
gennemførte forløb og de 
resultater der er opnået.  
 
Projektet afsluttet. 
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