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AFLEVERINGER I 2. FREMMEDSPROG - ER 
DU TRÆT AF AT SIDDE OG RETTE 
GOOGLE TRANSLATE? 
Få din værktøjskasse fyldt med ideer og 
øvelser til skriftlige opgaver, der træner 
sprog, grammatik og mundtlighed, og klæder 
eleverne på til at arbejde selvstændigt med 
deres opgaver.  
Instruktører: Christina Hove - Lektor og 
lærebogsforfatter. Mathilde Nygaard Beck - 
Lektor og lærebogsforfatter 
Målgruppe: Tysklærere og andre 2. 
fremmedsprogslærere 
Tid og sted: 09.09.2021, Aarhus C 
Pris: 980,00 kr. 
 
NY LÆRER – KOM GODT I GANG 
Det kan være overvældende at starte som ny 
lærer. Hvad skal man være opmærksom på, 
og hvordan omsætter man fagets mål til 
praktisk undervisning? Få hjælp til at gøre 
det nemmere at være ny lærer. 
Instruktører: Henriette Skjærbæk Duch – 
Lektor. Rikke Fjellerup - Konsulent 
Målgruppe: Nye lærere på alle 
ungdomsuddannelser og VUC 
Tid og sted: 13.09.2021, Herning 
Pris: 600,00 kr. 
 
KULTURFORSTÅELSE 
Kulturforståelse og aktiv flersprogethed 
som vej til stærkere læringsfællesskaber. Få 
konkrete og kreative redskaber til at styrke 
fællesskaber gennem kulturforståelse. 
Instruktør: Kristin R. Vilhjálmsdóttir - 
Underviser, konsulent og projektleder 
Målgruppe: Dansk-, fremmedsprogs- og 
DSA-, kulturfagslærere på ungdomsud-
dannelserne samt øvrige interesserede 
Tid og sted: 27.09.2021, Herning 
Pris: 1.200,00 kr. 
 
DOES PRONUNCIATION MATTER? 
A series of practical activities designed to 
raise learners’ awareness of different 
aspects of pronunciation. 
Instruktør: Tim Bowen - Free-lance teacher 
trainer, author and translator 
Målgruppe: Engelsklærere i udskolingen og 
på ungdomsuddannelserne 
Tid og sted: 14.10.2021, online 
Pris: 550,00 kr. 
 

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - I 
ALMENKLASSER 
To eftermiddage om, hvordan man kan 
understøtte læring og trivsel for elever i 
udskolingen og på ungdomsuddannelserne 
med særlige behov - mens man bevarer 
fokus på den faglige undervisning. 
Instruktør: Helle Overballe Mogensen - 
Fagbogsforfatter og konsulent 
Målgruppe: lærere i udskoling, 
ungdomsuddannelserne og VUC 
Tid og sted: 01.11.+29.11.21, Herning eller 
02.11+30.11.21, Aarhus C 
Pris: 925 kr. 
 
BIBLIOTEKARKURSUS – INSPIRATION 
Lær at bruge de vigtigste funktioner i 
mitCFU, så du effektivt kan hjælpe elever og 
lærere med at finde materiale på mitCFU.  
Instruktør: Rikke Fjellerup 
Målgruppe: Bibliotekarer på 
ungdomsuddannelserne 
Tid og sted: 22.11.2021, Aarhus C 
Pris: Gratis 
 
KARRIERELÆRING I GYMNASIET –
HVORDAN? 
Karrierelæring og karrierekompetence er et 
af de fire kompetencemål i gymnasiet. Der 
sættes fokus på hvordan karrierelæring kan 
forstås og hvordan man kan integrere 
karrierelæring i den faglige undervisning. 
Instruktør: Randi Boelskifte Skovhus 
Målgruppe: Lærere og ledelse på de 
gymnasiale uddannelser 
Tid og sted: 17.01.2022, Online 
Pris: 250 kr. 
 
PODCASTPRODUKTION I 
UNDERVISNINGEN 
På kurset vil du få en introduktion til pod-
cast som medieform og overblik podcast-
platforme, ressourcer og genrer. 
Omdrejningspunktet vil være mundtlighed 
som genstandsfelt med podcastproduktion 
som ramme. 
Instruktører: Mikkel Aslak Koudal Andersen 
Målgruppe: Dansk, sprog- og historielærere 
og andre lærere med interesse for 
podcastproduktion 
Tid og sted: 03.03.22, Aarhus C 
Pris: 575 kr. 
 



THE VALUE OF SURPRISE IN OUR 
TEACHING 
Learning how to surprise your students is 
absolutely vital if you want to grab their 
attention and keep them engaged through-
out your lesson. Surprising (not shock-ing!) 
your students is likely to impact the 
students' motivation. 
Instruktør: Chaz Pugliese - Head of Teacher 
Training 
Målgruppe: Engelsklærere i udskolingen og 
på ungdomsuddannelserne 
Tid og sted: 17.03.2022, online 
Pris: 550 kr. 
 
VISUEL FORMIDLING 
Lær at 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. Oplæg og workshop. 
Instruktører: Mette Louise Graah 
Rasmussen, Lektor og Anne Katrine Graah 
Rasmussen - Lærer, formidlingsmedarbejder 
og projektleder 
Målgruppe: Undervisere i de humanistiske 
fag og samfundsfag. 8.-10. klasse samt 
gymnasiet, erhvervsuddannelser og VUC 
Tid og sted: 28.03.2022, Herning 
Pris: 1350 kr. 
 
EKSAMENSANGST 
Få konkrete redskaber til at støtte elever 
med eksamensangst individuelt, og lær at 
tilrettelægge et gruppeforløb for elever med 
eksamensangst. 
Instruktør: Malene Klindt Bohni - Aut. 
psykolog, specialist i psykoterapi 
Målgruppe: Lærere i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne, mentorer, 
studievejledere, pædagoger, AKT- og 
inklusions-vejledere samt andre der har med 
angstramte elever at gøre. 
Tid og sted: vælg 21.02.2022, Aarhus C eller 
22.03.2022, online 
Pris: 1090 kr. (Aarhus), 800 kr. (online) 
 
TRÆNING I DIGITAL LÆSNING AF 
FAGTEKSTER 
Læsning stiller høje krav til vores elever, så vi 
må have fokus på elevernes digitale læse-
kompetencer. Få redskaber til at støtte 
faglig læsning af digitale tekster i den 
daglige undervisning. 
Instruktør: Nathalie Caroline Auer - Ph.d. i e-
læring og nye teknologier 

Målgruppe: Lærere på 
ungdomsuddannelserne, udskoling, 
fagredaktører (i-bøger) 
Tid og sted: 24.01.2022, Aarhus C 
Pris: 850 kr. 
 

 

 
Rekvirerede kurser 
 
GRATIS WORKSHOP I MITCFU 

 
MINDFULNESS I UNDERVISNINGEN 

 
NY LÆRER – KOM GODT I GANG 

 
KULTURFORSTÅELSE OG AKTIV 
FLERSPROGETHED SOM VEJ TIL 
STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER 

 
PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER – 
EVALUERINGSFORMER I ET LÆRINGS-
PERSPEKTIV 

 
 
 

Konferencer 
 
DSA-KONFERENCE 
Tid og sted: 11.11.21, Aarhus C 
For mere info: viacfu.dk/ungekurser  
 
ASE - STUDIETUR FOR NATURFAGSFOLK 
Tid og sted: 5.- 8. januar 2022, Manchester, 
England 
For mere info: viacfu.dk/ase  
  

 
Se alle kurser for ungdomsuddannelserne  

 viacfu.dk/ungekurser 

 

Få inspiration og info om rekvirerede 
kurser herunder på 

viacfu.dk/gym  
 

https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer?f=%7bA7261657-8C2C-4D25-BDE5-5613BAD8C3B7%7d#filter-module
viacfu.dk/ase


 

 

 

 
 

Hvad kan du bruge CFU til? 

- Kurser og inspirationseftermiddage 
på din skole. Kontakt os så vi kan 
skræddersy kurser efter dit behov 

- Streaming eller lån af film og TV-
udsendelser eller book som lektier 
til dine elever. 

- Alt fra bøger, e-bøger, VR-briller 
og micro:bit 

- Pædagogisk vejledning 

Kontakt 

Rikke Fjellerup, Gymnasiekonsulent 
VIA Center for undervisningsmidler 
A.I. Holms vej 97 
7400 Herning 
T: 8755 2736 
 

Læs mere og tilmeld dig på: 
viacfu.dk/ungekurser 
viacfu.dk/gym (rekvirerede kurser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   


