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NY LÆRER – KOM GODT I GANG

BEDRE TRIVSEL - MINDRE STRESS FOR LÆRERE

Det kan være overvældende at starte som ny lærer.
Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan
omsætter man fagets mål til praktisk undervisning?
Kurset hjælper dig til dette gennem korte oplæg med
dialog og øvelser. Du får hjælp til at gøre det
nemmere at være ny lærer.
Instruktører: Henriette Skjærbæk Duch – Lektor &
ph.d. og Rikke Fjellerup – Gymnasiekonsulent &
gymnasielærer
Målgruppe: Nye lærere på alle ungdomsuddannelser
og VUC
Tid og sted: 15 sep. 2022, Aarhus C
Pris: 600,00 kr.
Kurset kan rekvireres til din skole (ring og aftal
nærmere på T. 87551807 eller T. 87552736)

Vi tror måske, vi skal eller kan have styr på det hele,
både i jobbet og privatlivet. Eller måske ved vi godt, at
det ikke kan lade sig gøre, men hvordan tackler vi dét,
når vi står midt i hverdagen og bliver ’ramt af
virkeligheden’? Forløbet er baseret på MBSR.
Instruktør: Rikke Fjellerup – Gymnasiekonsulent,
gymnasielærer & mindfulnesslærer
Målgruppe: Alle lærere
Tid og sted: 10 gange (forløb), 2022/23, mere info på
https://cfu.via.dk/kurser-og-konferencer/75217bedre-trivsel-mindre-stress
Pris: 2.650,00 kr.
Kurset kan rekvireres til din skole (ring til Rikke
Fjellerup T. 87552736 og aftal nærmere)

ELEVER MED FLUGTBAGGRUND - HVAD KAN
SKOLEN GØRE?

PODCASTPRODUKTION I UNDERVISNINGEN

Hvordan kan man som lærer eller pædagog støtte og
rumme elever, der har uhyrlige oplevelser med i
bagagen - eller som er påvirkede at forældres
traumer? På kurset får du indsigt, viden og konkrete
redskaber.
Instruktør: Jette Thulin - Konsulent og lærer
Målgruppe: Lærere, pædagoger, dsa-resursepersoner
og pædagogiske ledere
Tid og sted: 20 & 22 september, 2022, hhv. Herning &
Aarhus C
Pris: 955,00 kr.

FANTASTIC TALES
Kurset giver dig inspiration til undervisning i fantastic
tales (fantasy, sci-fi, superhero stories), og du får
masser af materiale med hjem til direkte brug i din
undervisning.
Instruktør: Brian Egede-Pedersen – lektor i historie
og engelsk
Målgruppe: Engelsklærere på A- og B-niveau på
ungdomsuddannelserne
Tid og sted: 29 sep. 2022, Aarhus C
Pris: 800,00 kr.

DANSK SOM ANDETSPROG - KONFERENCE
DSA-konferencen giver dig viden om, hvordan du kan
undervise elever med anden sproglig baggrund end
dansk. Du får inspiration og redskaber til din daglige
undervisning både til undervisning på almenhold
og på DSA-hold
Mere info: https://cfu.via.dk/kurser-ogkonferencer?f={740405C8-F23B-400F-99A94D4F27289367}#filter-module
Målgruppe: Alle lærere der beskæftiger sig med sprog
og har flersprogede elever, læsevejledere, IB-lærere
Tid og sted: 27 okt. 2022, Aarhus N

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.
Instruktør: Mikkel Aslak Koudal Andersen Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Målgruppe: Undervisere, som arbejder med
mundtlighed i alle fag på ungdomsuddannelserne
Tid og sted: 8. dec. 2022, Aarhus C
Pris: 575,00 kr.

ER DIN STEMME DIT VIGTIGSTE REDSKAB?
Oplever du, at din stemme ikke altid slår til? Med
professionel undervisning og vejledning kan du
ændre dine stemmevaner, og genvinde din stemmes
naturlige styrke og klang. Få værktøjer til at opnå en
stærk, fleksibel og holdbar stemme.
Instruktører: Signe Laumark – sanguddannet, coach,
ogHenriette Lundbøl – sangpædagog og
talepædagog
Målgruppe: Alle lærere på tværs af fag
Tid og sted: 17 november, 2022, 9.00-15.00, Aarhus
Pris: 1.200,00 kr.

ASE – KONFERENCE FOR NATURFAGSFOLK
ASE–konferencen afholdes årligt i januar og er
Europas største konference/messe for naturfagsundervisning på alle niveauer. Arrangøren er ‘The
Association for Science Education’
(www.viacfu.dk/ASE)
Mere info: https://cfu.via.dk/kurser-ogkonferencer/78567-ase-studietur-for-naturfagsfolk
Målgruppe: Alle med interesse for naturfag
Tid og sted: 4-7 jan. 2023, Sheffield, England
Pris: 5.200,00 kr.
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SKOLEÅRET 2022-2023
DIVIDED KINGDOM OG BREXLIT - AKTUEL
BRITISK LITTERATUR OM ET SPLITTET
SAMFUND OG BREXIT
Brexit har om noget tydeliggjort de dybe kløfter, der
findes i det britiske samfund, hvad angår klasse,
uddannelse, alder, etnicitet og meget mere. Kurset
giver en introduktion til aktuelt og undervisningsegnet materiale om disse emner.
Instruktører: Lise Debel Christensen – lektor & Anne
Hess Thaysen - tidligere lektor.
Målgruppe: Undervisere i engelsk på A- og B-niveau
på de gymnasiale uddannelser
Tid og sted: 16 jan. 2023, Herning
Pris: 750,00 kr.

BRUG ALLE ELEVENS SPROG - HVORFOR OG
HVORDAN?
Når klasserummet er flersproget, er det som
fagprofessionel 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.
Instruktør: Line Tingholm - Adjunkt og pædagogisk
konsulent
Målgruppe: Alle lærere, dsa-lærere samt sproglige
resursepersoner.
Tid og sted: 19.januar 2023 kl. 13:00-15:00, online
Pris: 350,00 kr.

GRATIS INSPIRATION TIL MITCFU SOM
DIDAKTISK VÆRKTØJ

Se alle kurser for ungdomsuddannelserne
viacfu.dk/ungekurser
Få inspiration og info om rekvirerede kurser
herunder på viacfu.dk/gym

REKVIRER ET KURSUS TIL DIN SKOLE
- Gratis workshop i mitCFU
- Bedre trivsel - mindre stress for lærere
- Ny lærer – kom godt i gang
- Professionelle læringsfællesskaber –
evalueringsformer i et læringsperspektiv
- Podcastproduktion i undervisningen

KONFERENCER
- DANSK SOM ANDETSPROG
Tid og sted: 27 okt. 2022, Aarhus N (se beskrivelse på
modsatte side)

Kurset præsenterer VIA CFUs materialeplatform,
mitCFU, Der vil være fokus på, hvordan man effektivt
søger materialer: Fx film, TV-udsendelser, e-bøger,
analoge materialer og pædagogiske vejledninger.
Instruktør: Rikke Fjellerup - Gymnasiekonsulent
Målgruppe: Undervisere på ungdomsuddannelserne
Tid og sted: 30 jan. 2023, online
Gratis

- ASE – STUDIETUR FOR NATURFAGSFOLK

DYSLEKSIVENLIG UNDERVISNING I ALLE FAG
PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Tid og sted: 10 gange efterår 2022 og forår 2023
(se beskrivelse på modsatte side)

Kurset vil give dig den nødvendige baggrundsviden
om dysleksi og dens følgevirkninger fagligt og
personligt. Du får pædagogiske værktøjer til at
re-tænke din praksis samt konkrete redskaber.
Instruktør: Dorthe Aspegren Bendixen - Læsevejleder
og ordblindelærer
Målgruppe: Alle undervisere på ungdomsuddannelserne
Tid og sted: 2 marts. 2023, Aarhus
Pris: 575,00 kr.

Tid og sted: 4-7 jan. 2023, Sheffield, England (se
beskrivelse på modsatte side)

FORLØB
- BEDRE TRIVSEL – MINDRE STRESS

KURSER FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE & VUC
SKOLEÅRET 2022-2023

HVAD KAN DU BRUGE CFU TIL?

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

Book udsendelser som lektier til dine elever
Streaming, lån af film og TV-udsendelser
Alt fra bøger, e-bøger, VR-briller, robotarm
og micro:bit

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

Få faglig inspiration på viacfu.dk/gym
FIND OS PÅ FACEBOOK:

VIA CFU - Center for Undervisningsmidler
Ungdomsuddannelser
KONTAKT

Rikke Fjellerup, Gymnasiekonsulent
VIA Center for undervisningsmidler
A.I. Holms vej 97, 7400 Herning
T: 8755 2736
Læs mere og tilmeld dig kurser på
viacfu.dk/ungekurser
Tilmeld dig vores nyhedsbreve på
https://cfu.via.dk/om-cfu/nyhedsbrev

