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Mindfulness i undervisningen
Lær eleverne at holde fokus og skab mere ro og koncentration i
undervisningen med enkle teknikker fra Mindfulness. Det handler
kort sagt om at lære at blive opmærksom på hvornår man er
uopmærksom. På kurset får du inspiration til øvelser og afprøver
selv teknikker som du kan tage med hjem og bruge allerede
dagen efter.

Instruktør

Rikke Fjellerup, lektor og gymnasiekonsulent,
VIA Efter- og videreuddannelse pædagogik
og CFU
Målgruppe
Alle lærere på ungdomsuddannelserne og lærere
		i udskolingen
Pris
575 kr.
Tid
7. september 2020 kl. 7 - 12
Sted
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Ny Lærer – kom godt i gang
Kurset introducerer til nogle af de grundlæggende pædagogiske
og didaktiske overvejelser, som kan hjælpe i forberedelsen og i
undervisningen, så hverdagen som ny lærer bliver lettere. Kurset
giver derved et svar på, hvor du som ny lærer kan finde materiale
om de mål, undervisning skal leve op til, og hvordan du kan
arbejde med at ”oversætte” dette til undervisning.

Instruktører

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Henriette Duch, lektor, ph.D og Rikke Fjellerup,
lektor og gymnasiekonsulent, begge VIA Efterog videreuddannelse pædagogik og CFU
Alle nye lærere på de gymnasiale uddannelser
og VUC
600 kr.
14. september 2020 kl. 13 - 16
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Ny forskning til udskoling og ungdomsuddannelse – inspirationseftermiddage
Kurset introducerer til ny forskning inden for fire aktuelle områder.
Forskerene vil holde et oplæg, og der bliver mulighed for at spørge
og diskutere, hvorledes forskningen kan bidrage til udviklingen af
uddannelser for unge. Oplæggene handler om praksisfaglighed,
kreativitet, mistrivsel og bæredygtig skoleudvikling.
Se mere her: https://cfu.via.dk/kurser/75252-ny-forskning-til-udskoling-og-ungdomsuddannelser

Instruktører

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Karen Andreasen, lektor, ph.d., Tatiana Chemi,
lektor, ph.d., Dorte Ågård, Ph.d., seniorrådgiver
og Lars Bang, lektor, ph.d.
Lærere på alle ungdomsuddannelser og lærere
i udskolingen
1330 kr. for deltagelse begge dage,
800 kr for deltagelse én dag
16. september 2020 kl. 15 - 17
30. september 2020 kl. 15 - 17
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Visuel formidling
– et værktøj til bedre læring
Hjernen opfatter og ”tænker” i vidt omfang gennem øjet. Derfor
forstår og husker mange af os bedre i billeder. Kurset her sætter
fokus på, hvordan man kan bruge det visuelle i formidling af
fagligt stof. Du behøver ikke være Picasso for at kunne bruge
det visuelle til at fremme dine elevers læring. Kurset vil veksle
mellem oplæg og praktiske workshops.

Instruktører

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Mette Louise Graah Rasmussen, lektor og
Anne Katrine Graah Rasmussen, lærer,
formidlingsmedarbejder og projektleder
Alle lærere på de gymnasiale uddannelser og
VUC samt lærere i udskolingen
1250 kr.
1. oktober 2020 kl. 9 - 15
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C
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Fass die Grammatik an
Kurset gennemgår grammatikspillet ’Fass die Grammatik an’, og
didaktiken bag. Spillet er et motiverende og udbytterigt redskab
i grammatikundervisningen og anderledes måde at arbejde med
grammatik på, hvor tilgangen er håndgribelig og motiverende. På
kurset vil vi arbejde med forskellige måder at bruge spillet ”Fass
die Grammatik an”.

Instruktører

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Charlotte Skjærbæk Sønderby, Anne Louise
Ejerskov , Anne Nyeng Christensen, lektorer
og udviklere af ’Fass die Grammatik an’
tyskforlaget.dk/resources/fassdiegrammatikan/
fassdiegrammatianbogogspil.pdf
Tysklærere på de gymnasiale uddannelser og VUC
800 kr.
5. oktober 2020 kl. 12.30 - 15.30
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Bibliotekarkursus i mitCFU
Lær at bruge de vigtigste funktioner i mitCFU, så du effektivt
kan hjælpe elever og lærere med at finde materiale på mitCFU.
Du vil blive præsenteret for vores nyeste materiale inden for især
film og TV, men også e-bøger og analogt materiale. mitCFU har
mange funktioner, som gør det hurtigt og effektivt at finde nyt
materiale, samt at genfinde materiale man bruger ofte.

Instruktør

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Rikke Fjellerup, lektor og gymnasiekonsulent,
VIA Efter- og videreuddannelse pædagogik
og CFU
Bibliotekarer på ungdomsuddannelserne
Gratis
26. november 2020 kl. 9.30 - 11.30
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Træning i digital læsning af
fagtekster
Kurset er til undervisere, der gerne vil støtte elevernes faglige
læsning af digitale tekster i den daglige undervisning, men som
har brug for erfaringer med inddragelse af hensigtsmæssige læsestrategier og -redskaber. Derfor har kurset fokus på didaktiske
overvejelser, når man anvender digitale tekster i undervisningen.
Derudover vil du afprøve forskellige teknologiske redskaber, som
elever kan udnytte, når de læser digitale tekster.

Instruktør
Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Natalia Auer, ph.d. i e-læring og nye teknologier
og underviser på VUC Vestegnen
Undervisere på alle ungdomsuddannelser,
redaktører
850 kr.
8. februar 2021 kl. 12 - 16
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Eksamensangst
På kurset får du konkrete redskaber til at støtte elever med
eksamensangst individuelt, og du lærer at tilrettelægge et gruppeforløb for elever med eksamensangst. Du får præsenteret og
trænet helt konkrete redskaber og metoder, som du kan bruge
til at hjælpe elever med præstations- og eksamensangst. Du får
også et helt konkret udkast til et kursusforløb, som du har mulighed for at anvende til at holde eksamensangstkurser for grupper
af elever efter kurset.

Instruktør
Målgruppe

Pris
Tid
Sted
Tid
Sted

Malene Klindt Bohni - Aut. psykolog, specialist i
psykoterapi
Lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, mentorer, studievejledere, pædagoger,
AKT- og inklusionsvejledere samt andre der har
med angstramte elever at gøre
1090 kr.
17. marts 2021 kl. 9 - 16
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C
eller
18. marts 2021 kl. 9 - 16
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning
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Afleveringer i 2. fremmedsprog
– er du træt af at sidde og rette Google
translate?
Er du en af de mange 2. fremmedsprogslærere, som er frustreret
over at skulle bruge tid på at rette skriftlige afleveringer, som
ikke viser noget om elevernes styrker og svagheder og ej heller
fremmer elevernes læring? Bruger du nogen gange mere tid på
at mistro brug af google translate end på at rette selve afleveringen? Og er du i tvivl, om eleverne bruger din feedback til noget?
Så er denne workshop noget for dig.

Instruktører

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Mathilde Nygaard Beck, lektor og lærebogsforfatter og Christina Hove, lektor og lærebogsforfatter
Tysklærere og andre 2. fremmedsprogslærere
på ungdomsuddannelserne
980 kr.
16. november 2020 kl. 12 - 15
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Konferencer og studieture
ASE-konferencen – studietur
Konferencen afholdes hvert år i januar måned og er Europas
største konference og messe for naturfagsundervisning på alle
niveauer. Se mere på viacfu.dk/ASE

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Alle med interesse for naturfag i hele skoleforløbet.
5.000 kr. ekskl. fly indtil den 28. september
6 - 9. januar 2021
Birmingham University, England

Dansk som andetsprog – konference
Konferencen sætter spot på, hvordan vi underviser på en måde,
der giver de flersprogede elever de bedste deltagelsesmuligheder, og på hvordan vi inddrager de flersprogede elevers fulde
sproglige repertoire, samt på hvordan sprogbaseret undervisning ser ud på de gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler. Se
programmet her via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/dansk-som-andetsprog

Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Lærere på ungdomsuddannelserne, læsevejledere,
DSA-undervisere
1450 kr.
12. november 2020 kl. 8.00 - 13.00
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C
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Rekvirer et kursus til din skole
mitCFU
– Workshop for faggruppe eller skole
Lær at bruge de vigtigste funktioner i mitCFU, så du effektivt kan
finde materiale på mitCFU. Du vil blive præsenteret for vores nyeste
materialer inden for især film og TV, med fokus på det/de fag du
ønsker. I vil fx lære at lave og dele huskesedler, lave kapitelsæt til
film og TV-udsendelser, låne til hold eller enkelte elever.

Instruktør

Målgruppe
Pris
Tid og sted

Rikke Fjellerup, lektor og gymnasiekonsulent,
VIA Efter- og videreuddannelse pædagogik
og CFU
Alle undervisere på ungdomsuddannelserne
Gratis
3-4 timer på jeres skole (aftales efter jeres ønsker)

Mindfulness for medarbejdere eller
i undervisningen
Mindfulness kan bruges i mange (stressede) situationer til at
skabe ro og opmærksomhed, ikke kun i klasserummet men også
hos én selv. Kurset er workshop-baseret og træner fx kursisterne
i forskellige teknikker til at klare en travl hverdag. Nogle af disse
teknikker kan tilpasses, så de kan bruges i undervisningen.

Instruktør

Målgruppe
Pris
Tid og sted

Rikke Fjellerup, lektor og gymnasiekonsulent,
VIA Efter- og videreuddannelse pædagogik
og CFU
Alle lærere og medarbejdere på ungdomsuddannelser
Ring og hør nærmere,
Rikke Fjellerup T. 87 55 27 36
2-3 timer på jeres skole, eller et kortere forløb
a flere mødegange

Ny Lærer
Kurset introducerer til nogle af de grundlæggende pædagogiske og
didaktiske overvejelser, som kan hjælpe i forberedelsen og i undervisningen, så hverdagen som ny lærer bliver lettere. Kurset giver
derved et svar på, hvor du som ny lærer kan finde materiale om de
mål, undervisning skal leve op til, og hvordan du kan arbejde med at
”oversætte” dette til undervisning.

Instruktører

Målgruppe
Pris
Tid og sted

Følg med for løbende opdateringer på
cfu.via.dk/kurser

Henriette Duch, lektor, ph.D & Rikke Fjellerup,
lektor og gymnasiekonsulent, begge VIA Efterog videreuddannelse pædagogik og CFU
Alle nye lærere på de gymnasiale uddannelser
og VUC
Ring og hør nærmere,
Rikke Fjellerup T. 87 55 27 36
3-4 timer på jeres skole (aftales efter jeres ønsker)

Hvad kan du bruge
CFU til?

Kontakt

– Kurser og inspirationseftermiddage
på din skole. Kontakt os så vi kan
skræddersy kurser, der passer til dit
behov.

Rikke Fjellerup
Gymnasiekonsulent
VIA Center for Undervisningsmidler
A. I. Holms Vej 97, 7400 Herning
rikf@via.dk
T: 8755 2736

– Streaming og lån af film og TVudsendelser på mitCFU, eller book
så dine elever kan se dem 		
hjemmefra.
– Pædagogisk vejledning

Tilmeld dig på viacfu.dk/kurser
Læs mere på viacfu.dk/gym
Følg os på facebook

– Alt fra bøger til e-bøger, idrætsspil
og robotter

9776 - jyst - 06.20

– EMU.dk

