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Synlig Læring
med forumteater

 

Forumteaterstykkets titel: 

’Sandsynlig Læring
- et forumteaterarrangeme

Formål: At vise scenarier der får medarbejdere til at tage stilling 

de bedst muligt kan skabe synlighed ved og omkring læring.

Medarbejderne kommer til at: 

- afprøve nye handlemåder direkte i scenerne, der øger synligheden ved 

læring 

- tænke i mange løsninger, når de synliggør læring 

- opleve egne og kollegaers ressourcer og iderigdom i forhold til at synliggøre 

læring 

Målgruppe: lærere, pædagoger, ledere mv. 

Kort metodisk beskrivelse af forumteater: 

Skuespillere viser hverdagsscener. Efter hver scene

løsninger der ændrer handlingen. Ændringerne

til en synlig undervisning. 

 
Pris for forumteaterforestillingen: Kr. 29.500

 

www.forumteatret.dk
For information og booking kontakt Peter Frandsen på 2485 0148

Vi følger ansatte på en skole, der har udfordringer i deres 

hverdag. De har mange bolde i luften og gør deres

at elever skal lære mest muligt og have det godt sammen

Følg begivenhedernes gang og hjælp 

gøre læring mere synlig. Din mening har

når det er forumteater! 

 

Responsen fra ledelse og medarbejdere 

forestilling på Søgårdsskolen var at Forumteatret

sjovt, involverende og særligt god til at belyse virkelighedstro 

problemstillinger i forhold til implementeringen af Synlig 

Læring. 

 

"Forumteateret hjalp os videre på vores udviklingsrejse.

Vi fik øjne og ører op for, hvor vi var -

Forumteater med alle dets virkemidler, var den afgørende 

faktor. Jeg kan varmt anbefale Forumteatret til andre. Det

rykker!’                Skoleleder Knud Nordentoft, Gentofte
 

          FORUMTEATRET
 

Synlig Læring
forumteater for medarbejdere på skoler

 

 

 

 

Sandsynlig Læring’ 
arrangement for medarbejdere på skoler

At vise scenarier der får medarbejdere til at tage stilling til, hvordan 

de bedst muligt kan skabe synlighed ved og omkring læring. 

afprøve nye handlemåder direkte i scenerne, der øger synligheden ved 

kollegaers ressourcer og iderigdom i forhold til at synliggøre 

Om Forumteatret 

Forumteatret har eksisteret siden i 15 år

leveret 90 forestillinger til det tidligere I

har bidraget med arrangementer til Kommunernes 

Undervisningsministeriet, kommuner, Mærsk, 

Forumteatret skaber realistiske scenarier, der påvirker medarbejdere på en 

måde, så de tager stilling til og uddrager læring vedrørende

livssituation. 

 

hver scene bearbejdes de opståede udfordringer og medarbejderne

handlingen. Ændringerne relateres helt naturligt til læring i dagligdagen og bliver

9.500,- (eks. moms) rabat ved køb af flere forestillinger. 

www.forumteatret.dk 
ontakt Peter Frandsen på 2485 0148 eller skriv til p@frandsen.mail.dk

, der har udfordringer i deres 

har mange bolde i luften og gør deres bedste for 

have det godt sammen. 

Følg begivenhedernes gang og hjælp medarbejderne med at 

har og får en betydning 

ledelse og medarbejdere fra vores første 

t Forumteatret både var 

, involverende og særligt god til at belyse virkelighedstro 

implementeringen af Synlig 

p os videre på vores udviklingsrejse. 

- og hvor vi skulle hen. 

Forumteater med alle dets virkemidler, var den afgørende 

Jeg kan varmt anbefale Forumteatret til andre. Det 

Skoleleder Knud Nordentoft, Gentofte 

FORUMTEATRET 

Synlig Læring 
for medarbejdere på skoler 

 
medarbejdere på skoler 

i 15 år og har i den periode blandt andet 

Integrations-ministerie. Forumteatret 

ommunernes Landsforening, 

Undervisningsministeriet, kommuner, Mærsk, erhvervs- og produktionsskoler. 

skaber realistiske scenarier, der påvirker medarbejdere på en 

og uddrager læring vedrørende deres arbejds- og 

medarbejderne kommer med 

og bliver yderligere erfaret tilgang 

 
p@frandsen.mail.dk 


