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Ansøger Projekttitel

Tilskud (kr.)

Vesthimmerlands 

Gymnasium og HF

Formativ evaluering - progressionsplan med indarbejdelse af SSO 70.000

Vesthimmerlands 

Gymnasium og HF

En moderne hf-uddannelse, der peger fremad: Professionsretning og 

praksisorientering i fagene på hf-uddannelsen

75.000

Learnmark Horsens Nye Metodeværktøjer til undervisningen i idehistorie 49.500

Rødovre Gymnasium Grønlandske mineralske råstoffer – hvad kan de bruges til og hvordan kan de 

indgå i den globale, cirkulære økonomi

50.000

Rødovre Gymnasium Byggematerialer i den cirkulære økonomi 50.000

Vordingborg Gymnasium & 

HF

Musikalsk produktion og innovation i musikalsk praksis 50.000

Vordingborg Gymnasium & 

HF

Skriftlighed i de større skriftlige opgaver med musik 50.000

Foreningen af lærere i 

International Økonomi

Kursus i didaktikken vedrørende den nye eksamensform i international 

økonomi

50.000

Foreningen af danske 

biologer og biologilærer

Digital kompetence i biologi 50.000

Gymnasiets lærere i 

Billedkunst og Design

Billeder udenfor rammerne 49.980

Stenhus Gymnasium og HF Efteruddannnelsesmateriale til udvikling af læsekompetencen i kinesisk på 

gymnasiet ved brug af it og digitale ressourcer.

49.910

Matematiklærerforeningen Bliv reformklar for erfarne 50.000

Matematiklærerforeningen Faglig opdatering 50.000

Foreningen af danske 

biologer og biologilærer

Portfolieskrivning i nv som oplæg til eksamen 50.000

Matematiklærerforeningen Hvad kan du med matematik? 50.000

Handelsgymnasiernes 

Matematiklærerforening

Matematisk modellering med fagsamspil i International Økonomi, 

Virksomhedsøkonomi, Afsæt-ning og Matematik

73.100

Matematiklærerforeningen Tværfagligsamarbejde i studieretningen Musik og Matematik. 49.800

Retoriklærerforeningen Puljen til udvikling af efteruddannelsesmateriale på de gymnasiale 

uddannelser

48.531

Retoriklærerforeningen Retorisk Feedback - puljen til udvikling af efteruddannelsesmateriale på de 

gymnasiale uddannelser

53.153

Dansklærerforeningen Danskfagets mediemæssige perspektiv koblet til innovative og digitale 

kompetencer

38.800

Gymnasieskolernes 

Lærerforening

Screendans - et nyt fagområde 49.120

Foreningen af lærere i 

Erhvervsøkonomi i 

gymnasiet

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de 

gymnasiale uddannelser

45.000

Klassikerforeningen Skriftlig formidling i oldtidskundskab og latin C 50.000

Klassikerforeningen Demokratiets betydning for udviklingen af vestlig kultur og videnskab i 

antikken

50.000

Den faglige forening for 

kinesisklærere

Hyppighedslister i kinesiskundervisningen 37.072

Teknologilærerforeningen Værktøjer til dokumentation af softwareelementer 20.247

Fransklærerforeningen Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i fransk- spansk- og 

italienskundervisningen på STX, HF, VUC og HHX

149.976

Demokrati i Europa 

Oplysningsforbundet (DEO)

Grænseløs dannelse - europæisk medborgerskab og digitale kompetencer i 

lyset af reformen

150.000

Foreningen af lærere i 

Samfundsfag

Disruption - Hvordan underviser man i danske arbejdsmarkedsforhold i en 

verden i forandring?

50.000

Datalærerforeningen Forløb og øvelser i iIt-sikkerhed og beskyttelse af digital identitet 49.944

Teknologilærerforeningen PBL koblet med Systematisk Produktudvikling – progressionen fra GF-PU over 

Teknologi til Teknik-fag.

114.475

Foreningen af lærere i 

Samfundsfag

Produktudvikling HTX: Faglig samspil mellem teknologi, teknikfag og 

samfundsfag til styrkelse af progressionen.

89.000

Gymnasieskolernes 

Idrætslærerforening

Teori-Praktik koblingen i Idræt C 45.000

Undervisningsministeriet

Svar på ansøgninger: 18. dec. 2017



Foreningen for 

teknikfagslærer på Eux og 

Htx

Arduino: Genvejen til ’Industri 4.0’ 40.000

Fordelt i alt 1.997.608


