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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Kære læser
Velkommen til forårets 2023 kursuskatalog for ungdomsuddannelserne. 
Dette forårskatalog skiller sig ud fra de forrige års kataloger, da VIA CFU og 
UCN CFU har valgt at lave et fælles katalog for ungdomsuddannelserne. 

Du kan nu som læser og kursist, se hvilke kurser både VIA CFU og UCN CFU 
udbyder til foråret. Du kan frit tilmelde dig et kursus, uanset hvor kurset bliver 
afholdt og hvilken region du kommer fra. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores konsulenter på 
ungdomsuddannelsesområdet. I kursuskataloget nedenfor kan du se hvem der 
er ‘afsender’ på et kursus.

God læselyst.

Mød dine konsulenter indenfor ungdomsuddannelserne.

Maria Preisler Nørgaard
mpn@ucn.dk

CFU Aalborg og Hjørring

Carsten Landbo-Sørensen
cls@ucn.dk

CFU Aalborg og Hjørring

Rikke Fjellerup
rikf@via.dk

CFU Aarhus og Herning

Få endnu 
mere ud af 
mitCFU
Vores konsulenter, Anja og Maria, har ud- 
arbejdet en række undervisningsvideoer om 
mitCFU. Scan QR-koden og få direkte adgang 
til onlinekurset i mitCFU's univers.
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Gratis Inspiration til mitCFU som 
didaktisk værktøj   
Få inspiration til hvordan du kan bruge mitCFU som 
didaktisk værktøj i din undervisning, for mitCFU er 
mere end blot en udlånsplatform.

Kurset præsenterer VIA CFU’s materialeplatform, 
mitCFU, med en kort introduktion til vores mange ma-
terialer. Desuden vil der være fokus på, hvordan man 
effektivt søger materialer. MitCFU indeholder mere 
end blot film, tv-udsendelser, e-bøger og analoge 
materialer til undervisningen. Der er også pædago-
giske vejledninger med arbejdsopgaver samt inspira-
tion til undervisningen. 

• Vi ser på hvordan man laver kapitelsæt med fx 
arbejdsspørgsmål til film og TV

• Vi ser på hvordan man søger effektivt samt 
hvordan man laver huskesedler 

UNDERVISER
Gymnasiekonsulent Rikke Fjellerup, VIA CFU

MÅLGRUPPE
Alle lærere på ungdomsuddannelserne og  
bibliotekarer

TID
Mandag den 30. januar 2023 kl. 15.00 - 16.00

STED
Online

PRIS
Gratis  

Tilmeldingsfrist den 10. januar 2023 

Dysleksivenlig undervisning på  
ungdomsuddannelsen i alle fag   
Dysleksi er en usynlig indlæringsvanskelighed, som er 
til stede i alle fag. Desværre oplever ungdomsuddan-
nelserne stadig et stort frafald af dyslektiske elever. 
Dette skyldes både, at dyslektikerne kommer med 
meget forskellige forudsætninger, men også fordi 
ungdomsuddannelserne og underviserne ikke altid 
besidder den nødvendige viden og redskaberne til at 
imødekomme dyslektikernes behov. 

Konsekvensen er en stor gruppe unge, der ikke ud-
nytter deres fulde potentiale, uddanner sig under 
niveau, og som desuden får en negativ mestring-
soplevelse med i bagagen. Sådan behøver det ikke 
være. Med den nødvendige viden og forholdsvis få 
tiltag kan du gøre en verden til forskel for dyslektiker-
en og sikre lige deltagelses- og læringsmuligheder i 
fagene.

Kurset vil give dig den nødvendige baggrundsviden 
om dysleksi og dens følgevirkninger fagligt og person-
ligt. Du får pædagogiske værktøjer til at re-tænke din 
praksis samt konkrete redskaber til at gøre det med 
herunder eksempler på stilladseret, faglig læsning og 
skrivning. 

UNDERVISER
Læsevejleder og ordblindelærer
Dorthe Aspegren Bendixen

MÅLGRUPPE
Alle undervisere på ungdomsuddannelser

TID
Torsdag den 2. marts 2023 kl. 09.00 - 12.00

STED
VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B,  
8000 Aarhus C

PRIS
575,00 kr.   

Tilmeldingsfrist den 2. februar 2023 

https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75290-gratis-inspiration-til-mitcfu-som-didaktisk-vaerktoej
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75290-gratis-inspiration-til-mitcfu-som-didaktisk-vaerktoej
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75284-dysleksivenlig-undervisning-paa-ungdomsuddannelsen-i-alle-fag
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75284-dysleksivenlig-undervisning-paa-ungdomsuddannelsen-i-alle-fag
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Brug af temabogen ’Mit køn’ på  
ungdomsuddannelser  
- Kurset giver dig redskaber til at undervise i 
svære emner som køn og seksualitet  
Med kurset i brug af bogen “Mit køn” bliver du klædt 
på til at undervise i emnerne køn og seksualitet ud 
fra en biologisk vinkel. Emner, der ikke altid er nemme 
at gå til på ungdomsuddannelserne, men i denne 
bog lettes ved at starte med livets udvikling. Desuden 
præsenteres der flere muligheder for at bruge bogen 
sammen med kollegaer i forskellige samspil fx dansk 
og samfundsfag.  

Bogen lægger op til, at den kan bruges i samspil med 
fx dansk og samfundsfag. Et sådant samspil er med 
til at se på køn og seksualitet i et bredere perspektiv, 
der kan være med til både at give eleverne en større 
forståelse og accept af fx det at have et flydende 
køn.  

Vi kommer ind på, hvordan sådanne samspil kan 
forløbe, og hvordan man som underviser ikke mindst i 
biologi og bioteknologi kan sparre med kollegaer fra 
andre faggrupper. 

UNDERVISERE
Cand.scient. lektor biologi, kemi og bioteknologi 
Frank Rudolf Jacobsen 
Stud. Med. Forskningskandidat Mads-Holger 
Bang Jacobsen 

MÅLGRUPPE
Undervisere på ungdomsuddannelserne

TID
Torsdag den 2. februar 2023 kl. 13.00 - 16.00

STED
UCN CFU, Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

PRIS
870,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 2. januar 2023 

Unge og selvværd 
- Vil du være med til at styrke unges  
selvværd?
”Mistrivsel blandt unge er steget markant gennem de 
seneste fire år, og mere end i resten af befolkningen.”

Ovenstående er direkte citereret fra Sundhedsstyrels-
ens præsentation af Sundhedsprofilen 2021. 

På dette kursus får du opdateret din viden om 
unge mennesker, selvværd og selvaccept. Du bliver 
præsenteret for baggrundsviden samt praksisnære 
tilgange og redskaber til at styrke unge menneskers 
selvværd.
Kurset fremhæver, hvad der i praksis gør en forskel for 
eleverne/de unge og deres positive/negative selvo-
pfattelse, og hvordan du som lærer/mentor/vejleder 
kan bidrage til et selvværdsstyrkende miljø.
I kurset anvendes en coachende tilgang med et 
kognitivt afsæt i såvel baggrundsviden, øvelser som 
samtaleteknikker. 

UNDERVISER
Teenagecoach, foredragsholder og forfatter 
Grethe Lindbjerg

MÅLGRUPPE
Lærere, undervisere, mentorer og vejledere på 
alle ungdomsuddannelser samt  
på 9. – 10. klassetrin

TID
Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 12.30 - 16.30

STED
UCN CFU, Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

PRIS
750,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 27. januar 2023 

https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/brug-af-temabogen-%E2%80%99mit-k%C3%B8n%E2%80%99-p%C3%A5-ungdomsuddannelser
https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/brug-af-temabogen-%E2%80%99mit-k%C3%B8n%E2%80%99-p%C3%A5-ungdomsuddannelser
https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/unge-og-selvv%C3%A6rd
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Podcast-produktion i undervisningen 
På kurset vil du få en introduktion til podcast som me-
dieform og overblik over podcast-platforme,  
ressourcer og genrer.

Kursets omdrejningspunkt er mundtligheden som 
genstandsfelt med podcastproduktion som ramme. 
Ved at rammesætte mundtlige opgaver med  
podcastens virkemidler, bliver mundtligheden gjort 
konkret, samtidig med at undervisningen kan varieres 
på en kreativ og motiverende måde. 
Podcastproduktion i fagene er inkluderende og virker 
motiverende på mange elever, da det giver mulighed-
er for at lave kreative afleveringer.
 
Få også fif til hvilke podcasts, der er gode at bruge i 
forskellige fag og didaktiske overvejelser til hvordan 
de kan inddrages i undervisningen. Podcasts kan 
både inddrages som fortællende tekster og som 
fagligt input i fagene.
 
Podcast kan også laves af underviseren selv, så ind-
holdet bliver lavet direkte til eleverne. Få introduktion 
og hands on til hvordan du som underviser, selv kan 
lave podcast.

UNDERVISER
Pædagogisk konsulent og forfatter Mikkel Aslak 
Koudal Andersen, VIA CFU

MÅLGRUPPE
Undervisere i alle fag på ungdoms- 
uddannelserne, som arbejder med mundtlighed

TID
Torsdag den 8. december 2022 kl. 12.30 - 15.30

STED
VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B,  
8000 Aarhus C

PRIS
575,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 8. november 2022

AARHUS

Filminspiration til din undervisning

Book og stream  
På mitCFU

https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75266-podcast-produktion-i-undervisningen
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Podcastproduktion i undervisningen  
- Fokus på mundtlighed og kreativitet med 
elevproduktion  
Med kurset Når elever producerer podcast som en 
del af undervisningen, har de en ramme, hvor alle har 
plads til at udtrykke sig mundtlig og kreativt. Det er 
god motivation og en værdifuld variation af undervis-
ningen og afleveringsformer.

Podcastproduktion kan bruges i (stort set) alle fag og 
sætter fokus på mundtlighed, kreativitet og elevaktiv-
itet med gode muligheder for differentiering.

På kurset vil du få en introduktion til podcast som me-
dieform og overblik over diverse gratis ressourcer. 

Kursets omdrejningspunkt er mundtligheden som 
genstandsfelt med podcastproduktion som ramme. 
Få didaktisk viden om hvordan podcastproduktion 
spiller sammen med den eksisterende undervisning 
og praktiske færdigheder til hvordan elever kommer 
godt i gang. 

Podcastproduktion kan bruges i mange forskellige 
didaktiske sammenhænge. Både når fagligt input skal 
bearbejdet i f.eks. en samtalepodcast eller til æstetisk 
udtryksform.

Få også fif til hvilke podcasts, der er gode at bruge i 
forskellige fag og didaktiske overvejelser til hvordan 
de kan inddrages i undervisningen. Podcasts kan 
både inddrages som fortællende tekster og som 
fagligt input i fagene. 

Podcast kan også laves af underviseren selv, så ind-
holdet bliver lavet direkte til de studerende. Få intro-
duktion og hands-on til hvordan du som underviser, 
selv kan lave podcast. 

UNDERVISER
Pædagogisk konsulent og forfatter Mikkel Aslak 
Koudal Andersen, VIA CFU 

MÅLGRUPPE
Undervisere fra udskolingen og  
ungdomsuddannelserne i alle fag

TID
Torsdag den 9. marts 2023 kl. 09.00 - 15.00

STED
UCN CFU, Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

PRIS
1.375,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 9. februar 2023 

AALBORG

https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/podcastproduktion-i-undervisningen
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Divided Kingdom og BrexLit - Aktuel 
britisk litteratur om et splittet sam-
fund og Brexit  
- Fokus på mundtlighed og kreativitet med 
elevproduktion  
Brexit har om noget tydeliggjort de dybe kløfter, der 
findes i det britiske samfund, hvad angår klasse, ud-
dannelse, alder, etnicitet og meget mere.

Kurset ‘Divided Kingdom og BrexLit’ giver en introduk-
tion til aktuelt og undervisningsegnet materiale om 
disse emner.

Brexit har på mange måder sat sig spor i den britiske 
litteratur – både direkte som et tema, og indirekte 
med fokus på de tendenser i samfundet, der førte til 
Brexit, eller som kan blive konsekvenser af det. Spek-
tret af genrer er stort; skilsmisser og mure er gen-
nemgående metaforer.

Kurset byder på en kort introduktion til Brexit og det 
såkaldte BrexLit samt en præsentation af en lang 
række tekster, både fiktive og ikke-fiktive, herunder så 
forskellige genrer som f.eks. taler, krimi, dystopi, satire, 
short drama, spy-fi og film.

Materialet er didaktiseret med øvelser i funktionel 
grammatik, gloser og arbejdsspørgsmål (pre-, while- 
og post-reading). Der vil endvidere være forslag til 
inddragelse af BrexLit i større skriftlige opgaver som 
SRO, SRP og SSO.

Emnet er oplagt til samspil med samfundsfag.

Kurset har form af et oplæg med PowerPoint om teori 
og rammer samt præsentation af materialet. Indled-
ningsvis giver vi en introduktion til, hvordan man kan 
undervise i henholdsvis Brexit og BrexLit. Herefter 
præsenterer vi tekster og andet undervisningsmateri-
ale. Det hele ledsages af videoklip m.m.

UNDERVISERE
Lektor Anne Hess Thaysen
Lektor Lise Debel Christensen 

MÅLGRUPPE
Undervisere i engelsk på både A- og B-niveau 
på de gymnasiale uddannelser

TID
Mandag den 16. januar 2023 kl. 12.30 - 15.30

STED
VIA CFU Herning, A.I. Holms Vej 97  
7429 Herning

PRIS
750,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 16. december 2022 

https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75283-divided-kingdom-og-brexlit-aktuel-britisk-litteratur-om-et-splittet-samfund-og-brexit
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75283-divided-kingdom-og-brexlit-aktuel-britisk-litteratur-om-et-splittet-samfund-og-brexit
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75283-divided-kingdom-og-brexlit-aktuel-britisk-litteratur-om-et-splittet-samfund-og-brexit
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Brug elevernes modersmål - og styrk 
sproget og læringen 
Når klasserummet er flersproget, er det som fagpro-
fessionel både væsentligt og spændende at udnytte 
de mange sproglige resurser, eleverne har med sig. 
- Klik dig med på dette webinar, og hør hvorfor og 
hvordan du arbejder med translanguaging.

Vi benytter alle i forskellige grader forskellige sprog 
i forskellige sammenhænge, og for de flersprogede 
elever er dette essentielt. For flersprogethed er en 
resurse, og et stærkt førstesprog er afgørende for 
udviklingen af elevernes danske sprog. Når elevernes 
fulde sproglige repertoire bringes i spil i undervis-
ningen, udvider vi deres muligheder for at tilegne sig 
både faglig viden og det sprog, der hører til.

På dette webinar får du indsigt i teorier om translan-
guaging, og du får konkrete bud på, hvordan du kan 
støtte dine flersprogede elever i at trække på alle 
deres sproglige resurser.

UNDERVISER
Lektor Line Thingholm, VIA Efter- og  
videreuddannelse

MÅLGRUPPE
Lærere i almenklasser, dsa-lærere samt  
sproglige resursepersoner

TID
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 13.00 - 15.00

STED
Online

PRIS
350,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 4. januar 2023 

Værklæsning og variation 
Få ny inspiration til din engelskundervisning inden 
for både læsning af værker og variation til undervis-
ningen i tekstlæsning, mundtlighed, grammatik og 
skriftlighed.

Kursets første del tager fat i værklæsning. Her er 
fokus på egnede værker i alle genrer, og på hvordan 
værklæsning og emner kan bygges op.

Kursets anden del fokuserer på tips og tricks til at  
skabe variation i undervisningen i grammatik,  
tekstlæsning, skriftlighed og mundtlighed.

UNDERVISERE
Lektor i engelsk og dansk Bodil Hohwü Nielsen, 
Risskov Gymnasium
Lektor i engelsk og dansk Eva Pors,  
Midtfyns Gymnasium

MÅLGRUPPE
Engelskundervisere på gymnasiale uddannelser

TID
Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 13.00 - 15.00

STED
UCN CFU, Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

PRIS
895,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 14. februar 2023 

https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/77743-brug-elevernes-modersmaal-og-styrk-sproget-og-laeringen
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/77743-brug-elevernes-modersmaal-og-styrk-sproget-og-laeringen
https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/v%C3%A6rkl%C3%A6sning-og-variation
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

Latin – her og nu 
- Latin c og AP-latin 
Motivation og engagement er vigtige elementer i 
latinundervisningen, både på c-niveau og i latinde-
len af AP. Kurset giver bud på, hvordan det sproglige 
arbejde kan kobles med indholdsøvelser på en måde, 
hvor eleverne opnår de faglige mål og bevarer deres 
nysgerrighed over for latinfaget.

Latin på c-niveau:
Hvordan opnår eleverne en følelse af mestring af et 
sprogfag, som de kun har på c-niveau?  
Med en ny grundbog til latin c har vi forsøgt at tilret-
telægge et latin c-niveau på en måde, der skærer det 
faglige stof ud i mindre bidder for at sikre, at elever 
på forskellige faglige niveauer bliver motiverede til 
at beskæftige sig med det faglige stof og samtidigt 
oplever at tilegne sig den viden og de kompetencer, 
der forventes. Kurset introducerer bogen og giver no-
gle bud på, hvordan den kan bruges til at give elev-
erne en følelse af progression og succes ved at sætte 
delmål for elevernes læring.  

Hvordan kan latinfaget gøres relevant for eleverne? 
En udfordring, der kan ramme faget latin, når eleverne 
møder det, er, at eleverne kan have svært ved at få 
øje på, hvorfor faget har relevans for dem. Navnlig 
måske i de klasser, hvor latin er en del af pakken i 
store studieretningsklasser. I vores bog har vi lagt et 
snit, hvor de antikke tekster, som vi læser i latinfaget, 
løbende sættes i perspektiv til elevernes egen kon-
tekst. Hvordan præcist dette gøres, og hvilke tanker 
der ligger bag denne vinkel, udfoldes også på kurset. 

AP-latin i et nyt format:
Kan et digitalt og interaktivt læremiddel give nyt liv til 
AP-undervisningen?  

I forbindelse med vores arbejde med at udvikle ma-
teriale til et i-praxisforløb vil vi dels introducere vores 
overvejelser over, hvordan vi kan knytte sprog og 
kultur tættere sammen i latindelen af AP, dels give et 
indblik i i-praxisforløbets opbygning og funktioner.  

UNDERVISERE
Lektorer Louise Torp-Pedersen Jensen og Katri 
Bügel Jørgensen, Christianshavns Gymnasium 

MÅLGRUPPE
Undervisere i latin og AP-latin

TID
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 13.00 - 16.00

STED
UCN CFU, Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

PRIS
830,00 kr.  

Tilmeldingsfrist den 4. januar 2023 

https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/latin-%E2%80%93-her-og-nu
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UNGDOMSUDDANNELSERNE

ASE - Studietur for naturfagsfolk
ASE–konferencen afholdes hvert år i januar måned 
og er Europas største konference og messe for  
naturfagsundervisning på alle niveauer.

Foreløbigt program:
Onsdag den 4. januar 2023: udrejse

Onsdag aften holdes et fælles, uformelt møde på 
vores hotel med præsentation, gode råd om messen, 
valg af workshops, talks m.m.

Torsdag den 5. januar: messe og konference  
Program efter eget ønske – vælg mellem mere end 
400 foredrag og sessioner, netværk til øvrige gæster. 
Besøg på naturfagsmesse.

Kl. 19.30 For interesserede er der fælles middag i byen. 
Ikke inkl. i deltagerprisen.

Fredag den 6. januar: messe og konference  
Program efter eget ønske – vælg mellem mere end 
400 foredrag og sessioner, netværk til øvrige gæster. 
Besøg på naturfagsmesse.

Kl. 19.30 Festmiddag. Vi spiser sammen på god  
restaurant. Ikke inkl. i deltagerprisen.

Lørdag den 7. januar: hjemrejse

Der er mulighed for at kombinere med en ekstra 
overnatning i Sheffield eller Manchester fra lørdag til 
søndag.

Se også foreløbigt program på www.viacfu.dk/ASE

UNDERVISER
Pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen, 
VIA CFU 

MÅLGRUPPE
Alle med interesse for naturfag i hele  
skoleforløbet 

FAGOMRÅDER
Naturfagene: Biologi, Fysik/kemi, Geografi,  
Natur/teknologi
Ungdomsuddannelserne
VUC

TID
Onsdag den 4. januar 2023 - lørdag den  
7. januar 2023

STED
Sheffield, England

PRIS
6.200,00 kr. (fly og middage ikke inkl.)  

Studietur

https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/78567-ase-studietur-for-naturfagsfolk
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Tilmelding
Online på ucn.dk/cfu, cfu.via.dk eller nemStudie.dk.

Tilmeldingsfrist
Ca. én måned før kursusstart. 

Betalingsbetingelser
Tilmelding til kurserne er økonomisk bindende efter tilmeldingsfristen samt optagelsen. 
Skolen må dog altid gerne sende en anden deltager, vi skal blot orienteres herom.

Optagelse/afslag
Besked om optagelse eller afslag på kurser udsendes hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen. 
Alle beskeder udsendes digitalt. Skolen får ikke besked fra CFU om optagelse/afslag, så 
kursisten bedes selv orientere om dette.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
UCN CFU   VIA CFU 
cfukursus@ucn.dk  cfu@via.dk   
Tlf. 72 69 20 00    Tlf. 87 55 28 05

Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ   Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
Skolevangen 45, 9800 Hjørring    A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding via
nemStudie.dk
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AALBORG
Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg SØ

HJØRRING
Skolevangen 45

9800 Hjørring

cfukursus@ucn.dk 
Tlf. 72 69 20 00

ucn.dk/cfu

Undervisere på 
ungdomsuddannelserne

AARHUS
Ceresbyen 24

8000 Aarhus C

HERNING
A.I.  Holms Vej 97

7400 Herning

cfu@via.dk  
Tlf. 87 55 28 05

cfu.via.dk


