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Uddannelsessporet  
 
 
Aktiviteter 2018 (opdateres løbende) 
 
 
Organisation og møder 
 
Sekretariat for uddannelsessporet 
Styregruppe (Repræsentanter for HC Andersen Centret, HC Andersen Fonden og HC 
Andersen Fondens Uddannelsesspor): 3-4 gange pr. semester. 
Inspirationspanel (repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Odense): Tirsdag d. 
9. januar. 
Ekspertpanel (Repræsentanter for biblioteker, museer og uddannelser i DK). Primo 
juni. 
Symposion2018: Torsdag d.1. november 
 
 
Evaluering af igangsatte projekter 
 
• Filosofi med børn (Caroline Schaffalitzky de Mucadell). Forløb udviklet og 

afprøvet med stor succes og megen offentlig omtale. 
• Master Class: Uddannelse i, om og med HCA – efteruddannelse for lærere på 

ungdomsuddannelserne i DK (Tony Andersen, Steen Beck og Jacob Bøggild). 
Masterclass for gymnasielærere planlægges afholdt to undervisningsgange i 
efteråret 2018 og to i foråret 2019 landet over under overskrifterne etik, genrer og 
temaer med udgangspunkt i HCA. 

• Museumsprojekt for elever i 2. og 5. klasse (Henrik Lübker). Mere end 30 klasser 
har været gennem 2. klasses-forløbet. 5. klassesforløbene afprøves og klargøres i 
løbet af foråret 2018. 

• ”De Eventyrlige Lege18” – konkurrence for fynske (!) elever i grundskolens 
overbygning og på ungdomsuddannelserne (Karin-Ann Madsen og Rikke 
Mouritsen). Ansøgningsfrist 9. april 2018. Slutkonkurrence blandt de nomerede 
under H.C.Andersen Festivalen i uge 34 2018. 
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• Almendannelsen i gymnasiet – en undersøgelse (Steen Beck, Michael Paulsen og 
Morten Ziethen). 4 midtvejsevalueringer for særligt indbudte i 2018. 
Slutevaluering i 2019. 

• Den etiske Andersen – undervisningsmateriale. Dansklærerforeningens Forlag 
(Tony Andersen og Anne-Marie Søndergaard Christensen). Udkommer foråret 
2018. 

 
 
Initiering og videreudvikling af projekter 
  
• “HCA Education – Stories”. Undervisning i, om og med H.C. Andersens eventyr.  

Forundersøgelse af HCA-materialers mulige form og indhold i undervisningen af 
15-18-årige i Danmark og i Kina. En iBook (Jens Thodberg Bertelsen, Anne Klara 
Bom, Jacob Bøggild, Johs. Nørregaard Frandsen m.fl. i samarbejde med forlaget 
Systime). * 

• HCA-Uddannelsesportal: ”HCA Education” (WEB/App) for danske og 
udenlandske undervisningsinstitutioner (Jens Thodberg Bertelsen). * 

• 5-ugers kursus i HC Andersens værker mv for kinesiske børnehave-pædagoger.  
(Nordfyns Højskole). * 

• ”De Eventyrlige Lege19” -  konkurrence for danske (!?) elever i grundskolens 
overbygning og på ungdomsuddannelserne (Karin-Ann Madsen og Rikke 
Mouritsen) 

• ” Ind i sjælen – ud i verden” v/Steen Beck (Gyldendal). Analyse og 
undervisningsvejledning i 7 eventyr. Adressat: Undervisere i gymnasiet. Udkommer i 
2019. 

 
De med * markerede projekter sættes også på ”Høvlebænken” under Symposion18 (1. 
november 2018) 


