Lån materialer
Analoge materialer
•
•
•
•

Læg materialet i kurven.
Åbn kurven – analoge materialer vises i den blå boks.
Overfør materialet til Dantek Booking.
Markér materialet, hvis det ikke har et flueben,
og klik på Book.
• Vælg periode og antal, og klik på Book.

mitCFU

E-bøger

– kom godt i gang

• Læg e-bogen i kurven.
• Åbn kurven – digitale materialer vises i den grønne
boks.
• Overfør materialet til mitCFU booking.
• Vælg klasse/antal og periode, og klik på Næste.
• Find e-bogen under Mine materialer.
Hvis du har booket e-bøger til din klasse, kan du
senere også se, hvilke elever der har åbnet bogen.
• Klik på den bookede e-bog, og hent bogen.
• Eleverne henter e-bogen ved at logge på mitCFU
med deres eget UNI-Login.

Tv-udsendelser (kræver abonnement)
• Afspil tv-udsendelsen med det samme vha. playknappen.
Du kan også give dine elever adgang til at streame tvudsendelser:
• Book tv-udsendelsen på samme måde som e-bøger.
• Eleverne streamer tv-udsendelsen ved at logge på
mitCFU med deres eget UNI-Login.
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Læremidler til din undervisning

mitCFU er din indgang til samtlige læremidler på CFU.
Her kan du finde:

Spillefilm (kræver abonnement)

CFU råder over ca. 100 spillefilm, der kan streames
– de resterende kan lånes på dvd og bookes som analogt
materiale.
• Afspil filmen med det samme vha. playknappen, hvis
det er en spillefilm, der kan streames.

•
•
•
•
•
•
•

Bøger
E-bøger
Tv-udsendelser
Spillefilm
Pædagogiske vejledninger
Konkrete materialer - fx spil eller robotter
Inspiration til din undervisning

I mitCFU kan du gennem dine personlige indstillinger
få vist læremidler inden for fag og klassetrin, der er
relevante for netop din undervisning.

Få meget mere hjælp til søgning og booking i mitCFU
ved at klikke på ? i menubjælken – eller kontakt dit
lokale CFU. Du finder det på cfu.dk.

Kom godt i gang med mitCFU.
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God fornøjelse!

Log på

• Log på mitcfu.dk med dit UNI-Login, som er knyttet
til din skole.

Søg i samlingerne

Find forskellige materialer under Søg i samlingerne.
• Søg på ord, som indgår i titel eller beskrivelse, ved at
klikke på Søg direkte efter indtastning.
• Søg på emneord eller titel ved at vælge fra listen
efter indtastning (søgning på ord giver flere hits end
søgning på emneord/titel).
• Sæt evt. flueben i Undlad at vise film- og tv-poster.
• Benyt Filter til at målrette din søgning.

Tv-udsendelser

• Vælg Kun TV under Søg i samlingerne.
• Brug søgefeltet, eller klik på en dato.

Spillefilm

• Vælg Kun spillefilm under Søg i samlingerne.

Målret din søgning

Hvis du får mange hits, eller hvis du søger en bestemt
medietype (fx e-bøger), kan du målrette din søgning ved
at bruge Filter. Vælg fx.:
• Fag
• Klassetrin
• Faglig kategori
• Medietype (fx e-bøger, materialesæt eller online)
• Dato (søg fx tv-udsendelser sendt i et bestemt
tidsrum)
• Skønlitteratur/faglitteratur
• Medier med pædagogiske vejledninger eller noter

Gem eller del dine søgninger

Gem eventuelt dine søgninger som huskesedler
– så kan du til enhver tid:
• se dine søgninger igen
• tilføje og slette i søgningerne
• dele søgninger med dine kolleger
• udskrive søgningerne
Find også huskesedler fra de pædagogiske konsulenter
på dit lokale CFU’s hjemmeside.

