Onlineundervisning er
mulighedernes land for
aftenskolen
Kun fantasien sætter grænser for undervisning online. Det er blot et spørgsmål om
interesserede og dygtige undervisere samt planlægning. Onlinetilbud kan ses som
et udviklingsområde, som aftenskoler bør være nysgerrig på. Det skaber muligheder
for at udbyde fag i flere formater; online, hybrid, kernefag og nye nichefag. Det giver
interesserede undervisere en ny platform og større rækkevidde at undervise på. Vi
ser en stor interesse og tilfredshed hos deltagerne. Et væsentligt aspekt er, at deltagere, der grundet personlige fysiske eller psykiske forhold ikke ville være i stand til
at deltage på et almindelig aftenskolehold, har særlige muligheder med aktiviteter
online. Et andet interessant aspekt er også, at online-undervisningstilbud skaber helt
nye muligheder for samarbejde imellem de enkelte LOF Aftenskoler – både i forhold
til udvikling og markedsføring.

Hvad siger underviserne?
Generelt en stor tilfredshed hos underviserne, som ser muligheder i at tage deres fag
online.
Sprogfagene oplever, at fællesskabet og kontakten mellem deltagerne kan styrkes
ved at bruge break out rooms, hvor der øves udtale, løses opgaver mv.
Bevægelsesfagene oplever, at det kan være svært at korrigere deltagerne, så øvelserne udføres korrekt. Det løses fx ved at sende små videofilm med særlig instruktion.

Hvad siger deltagerne?
Flere deltagere vælger onlinekurset, fordi det både er nemt og praktisk, eller fordi
deres lokale aftenskoler ikke udbyder det pågældende kursus.
Deltagerne motiveres mere af at deltage på et bevægelseshold online med en dygtig
underviser end ved blot at se en video derhjemme.
Foredrag/højskole giver unikke muligheder for at komme rundt i landet geografisk
med fx besøg på forskellige museer.

Online- og hybridundervisning
Onlineundervisning gennemføres alene via en digital platform som fx Zoom, Teams eller
lignende. Alle interaktioner mellem underviser og deltagere samt deltagere imellem foregår via skærmen. Hvad end det er tekst, billede eller lyd.
Fordele: Særlige muligheder med nichefag. Ofte ret effektivt og intensivt. Ingen transporttid. Personer med fysisk eller mental sårbarhed kan deltage under samme forudsætninger
som andre.

Onlineundervisning
i aftenskolen
- Sådan får I tilfredse deltagere og god undervisning!

Ulemper: At skabe relationer mellem underviser og deltager skal have særlig opmærksomhed.
Hybridundervisning er en kombination af fysisk tilstedeværelsesundervisning og onlineundervisning. Flere deltagere efterspørger muligheden for at ses både med underviseren
og med hinanden. Særligt når der er tale om længerevarende faglige kurser med en
holdidentitet.
De fysiske mødegange kan henlægges til et fysisk mødested, eller det kan være en særlig
begivenhed, der samler deltagerne om en fælles oplevelse.
Fordele: Kombinerer muligheden for at danne relationer og fællesskab i det fysiske møde
med fleksibiliteten i onlineundervisningen. At få unikke oplevelser på lokationer som ikke
er typiske for aftenskoleundervisning. Hybridhold kan opnå tilskud og gennemføres som
”fleksibelt tilrettelagt undervisning” jf. Folkeoplysningsloven.
Ulemper: Deltagere, der bor langt fra aftenskolens geografiske nærområde, vil muligvis
fravælge hybridhold og holde sig til rene onlinehold. Medmindre det fysiske møde gøres
så attraktivt, at det kan opvejes af transport, tidsforbrug etc.
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Tiden er til at lave eksperimenter og forsøge sig frem i forhold til kurser online – det
Lektionslængde: Onlineundervisning opleves ofte meget intenst af både undervisere og
lærte aftenskolerne af corona. De digitale indfødte kan med rette forvente, at aftenskodeltagere, og kan derfor ikke nødvendigvis tilrettelægges helt ligesom fysisk tilstedevælen har tilbud online, og flere mennesker blev under corona-nedlukningerne fortrolige
relsesundervisning.
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Britta Leth, turismekonsulent, ø-turist
ambassadør, bestyrelsesmedlem LOF
Midtjylland
og Birthe Nørskov, skoleleder,
LOF Midtjylland
Som aftenskole har vi meget at byde
på i forhold til formidling af den fælles
kulturarv.

102: Kan din LOF afdeling sætte et
lokalt klima-aftryk og kan vi trække
FNs verdensmål ind i folkeoplysningen?
Erik H.A. Jacobsen, skoleleder, LOF Sydfyn
og Bent Jørgensen, organisationskonsulent,
LOF
Ofte vil folk hellere underholdes end tage
stilling til krævende emner, derfor skal vi
udfordre dem.
103: Sandheden om sukker
– et LOF aftale foredrag
Anette Sams, farmaceut, ph.d. og forfatter til bogen Sandheden om sukker, som
udkom hos Gyldendal i september 2017
– Oplev et udpluk af et forskningsbaseret
foredrag og få inspiration til LOF aftale
arrangementer.

dvikling!

104: Gode råd om bestyrelsesrapportering
Claus Kronborg, skoleleder, LOF Haslev
og Henning Ryberg, bestyrelsesformand,
LOF Haslev
Et godt team/hold gør alle mere stærke og
samtidig øger det videndeling til gavn for
fællesskabet.

mpetencer til

105: Se din nye hjemmeside
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Helle H. Bjerregård, konsulent hos Dansk
Folkeoplysnings Samråd
Hvad kendetegner en god aftenskole,
og hvordan kan I arbejde med at højne
kvaliteten af det indtryk skolen giver sine
deltagere og sin omverden?

15.30 Folkeoplysning i en omskiftelig tid
Bertel Haarder, medlem af Folketinget, Venstre.
Fhv. minister
16.15 Moduler – se modulbeskrivelse
17.15 LOF’s løsningsgalleri 2017
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sulent, LOF
Fokus på, hvordan et samarbejde kan se
ud, dels fra den kommunale vinkel og fra en
LOF vinkel.

www.lof.dk/online
203: Du kan gøre en stor forskel i netop
din LOF afdeling!
Birthe Nørskov, skoleleder, LOF Midtjylland
Som bestyrelsesmedlem kan du være med
til at gøre en forskel i forhold til at udvikle
din LOF skole.

Søndag 4. februar

Støtte til undervisere og deltagere
nen – hvordan kommer vi i gang?
Bent Bjerregaard, skoleleder, LOF Holstebro og Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent, LOF
Fokus på, hvordan et samarbejde kan se
ud, dels fra den kommunale vinkel og fra en
LOF vinkel.

Det er vigtigt, at både underviserne og deltagerne har den rette viden og de
rette tekniske kompetencer for at kunne gennemføre undervisningen online.
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og Bent Jørgensen, organisationskonsulent,
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Ofte vil folk hellere underholdes end tage
stilling til krævende emner, derfor skal vi
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fokus på vores liberale bagland V og VU
Kristian Snerle, organisationskonsulent, LOF
Hør, hvordan du kan engagere VU’erne og
Venstre foreningerne.

Netværk/supervisionsgruppe af onlineundervisere, der kan sparre med

Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF
Til deltagere i aftenskolen onlineaktiviteter
104: Gode råd om bestyrelseshinanden.
09.30 Hvordan fornyer vi folkeoplysningen?
rapportering
205: Velkomstmodul til dig, der er ny i
Lene Andersen, forfatter, filosof og civiløkonom
har
vi udarbejde en infoside med tekniske
Claus Kronborg, skoleleder, LOF Haslev
LOF
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support
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Om LOF’s organisation og hvordan du kan
11.00 Moduler – se modulbeskrivelse
Hør, hvordan du kan engagere VU’erne og
Venstre foreningerne.

205: Velkomstmodul til dig, der er ny i
www.lof.dk/online
LOF
Jan René Westh, organisationskonsulent,
LOF
Om LOF’s organisation og hvordan du kan
bidrage i din LOF skole – både organisatorisk og udviklingsmæssigt.
206: Markedsføring på sociale medier

12.00 Vi kommer ikke uden om bestyrelsesudvikling!
Lasse Bolander, formand, Coop
Fokus på tiltrækning og udvikling af kompetencer til
bestyrelsen og et godt teamwork er noget af det, der
karakteriserer de bedste bestyrelser
13.00 Afrunding på Idétræf 2018
Kim Valentin, landsformand, LOF
13.10 Frokost
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Se din nye hjemmeside
206: Markedsføring på sociale medier
Signe Damkjær, kommunikationskonsulent,
LOF og Jacob Kofoed, it-konsulent, LOF
Vi løfter sløret for nogle af de spændende
ændringer på vores hjemmesider.

Signe Damkjær, kommunikationskonsulent,
LOF, Louise Kjær Sørensen, markedsføringsansvarlig, LOF Øresund og Jacob Kofoed,
it-konsulent, LOF
Få gode idéer til, hvordan du effektivt
kan bruge Facebook og Instagram i din
markedsføring.

Godt at vide for underviseren
Gode råd til din tilrettelæggelse
Øv dig på det tekniske og bliv fortrolig med det program, du bruger som onlineplatform, fx Teams eller Zoom, inden du går på live. Afprøv de funktioner, du planlægger
at bruge.

Gode råd til din kursusafvikling
Vær klar, før kursisterne begynder at tjekke ind i venterummet. Det vil sige, hav styr på
dit headset, mikrofon og din præsentation.
Tal langsommere end normalt – og tydeligt.
Send eventuelt supplerende materialer, øvelser etc. til deltagerne på forhånd, som de
kan printe ud eller have klar på deres computer.
Angiv meget tydeligt, når der er pause. ”Vi holder pause nu i 10 minutter. Undervisningen starter igen kl. 11.00”.

Gode råd om deltagerinvolvering
Nogle undervisere kan godt opleve, at de mangler feedback fra deltagerne, når de underviser via en skærm. Der er flere måder, du kan sikre, at du har kontakt til deltagerne
fx chatfunktion og den virtuelle hånd.
Benyt break out rooms, hvor det giver mening. Det giver ofte lidt flere lyst til at sige
noget, når de er i et mindre forum.
Få løbende feedback fra dine deltagere, så du kan gøre mere af det, der virker godt for
dem.

