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RELEVANT FOR ALLE

Elever med flugtbaggrund
– hvad kan skolen gøre?
For lærere, pædagoger og
pædagogiske ledere
20. september 2022, Herning
22. september 2022, Aarhus

Temadag:
Faglighed og fællesskaber
Den børnevenlige skole
For alle lærere
29. september 2022, Aarhus

Bedre trivsel – Mindre stress
For lærere i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og andre interessede
11 timer over 8 gange:
21/11 2022 og 2/2 2023, Herning
28/11, 5/12, 14/12 2022 og 12/1, 19/1, 26/1 2023,
online

Fra modstand og mistrivsel
til trivsel og foretagsomhed
For lærere, vejledere og ledere
17. januar 2023, Aarhus

Rummets didaktik – om bæreog væredygtige læringsrum

Webinar: Brug elevernes modersmål
- og styrk sproget og læringen

For lærere og skolepædagoger
samt pædagogiske ledere
4. oktober 2022, Aarhus
3. november 2022, Herning

For lærere i almenklasser, dsa-lærere og
sproglige resursepersoner
9. juni 2022, online
22. august 2022, online
19. januar 2023, online

Undervisning og inklusion
af elever med dysleksi
For dansklærere 1.-9.klasse samt læsevejledere og ordblindelærere
7. november 2022, Aarhus
10. november 2022, Herning

Er din stemme dit vigtigste
arbejdsredskab? Stemmekursus
for alle lærere
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TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Lavpraktisk netværk om
teknologiforståelse
Er du lærer, vejleder, pædagog, leder eller
konsulent med interesse for teknologiforståelse, kan du få stor glæde af VIA
CFU’s praktikernetværk om teknologiforståelse i skolen.
Det er gratis – og du får:
– Arrangementer målrettet netværket
og fagligheden
– Nyhedsbreve om udviklingen inden for
området
– Mulighed for at få CFU ud på din skole
som igangsætter
– Mulighed for kompetenceforløb på
kurser og på skolen

Makerspace – hjemme og ude
VIA CFU har et lækkert makerspace,
hvor I er velkomne sammen med jeres
elever. Vi tilrettelægger en faglig dag
sammen med jer - og det første besøg
fra en skole er gratis.
Men måske går I med tanker om selv at
opbygge et makerspace eller et fablab på
jeres skole? I så fald hjælper vi gerne med
sparring og idéudvikling.
Kontakt pædagogisk konsulent
Mette Lynnerup eller Peter Bak-Jensen
Læs mere på viacfu.dk/makerspace

Meld dig til på
viacfu.dk/praktikernetværket

Med hjernen i skole – læring og
trivsel på mellemtrinnet
For lærere på mellemtrinnet, skolepædagoger, AKT- og inklusionsvejledere samt
PPR-konsulenter
21. februar og 21. marts 2023, Herning
23. februar og 23. marts 2023, Aarhus

For alle lærere
17. november 2022, Aarhus

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-relevant-for-alle

Ultra:bit fortsætter derudaf
Nye forløb til udskolingen lige til at hente? Eller gratis forløb med skolebesøg,
webinar og udstyr til jer? Kig med på dr.dk/ultrabit, eller kontakt pædagogisk
konsulent Morten Eidorff Langballe for mere info moel@via.dk

VIA University College

UNDERVISNING AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV

Specialskolerne og specialklasserne
For lærere og pædagoger i specialskoler
eller i specialklasser
4. august 2022, Herning

Netværk for specialskoler
For ansatte på specialskoler med
funktioner ved PLC
13. september 2022, Herning
24. januar 2023, Aarhus

Temadag: Faglighed og
fællesskaber
Den børnevenlige skole
For alle lærere
29. september 2022, Aarhus

Fokus på elever med højt
læringspotentiale
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Undervisning og inklusion af
elever med dysleksi
For dansklærere 1.-9.klasse samt læsevejledere og ordblindelærere
7. november 2022, Aarhus
10. november 2022, Herning

Afstemt pædagogik ved autisme,
ADHD eller angst – specialklasser
For lærere og pædagoger i specialskoler
eller i specialklasser
15. november 2022, Herning

Bevægehandicap og teknologi
For lærere med elever med
bevægehandicap
16. januar 2023, Herning
17. januar 2023, Aarhus

For alle lærere
1. november 2022, Herning

Pædagogiske værktøjer i arbejdet
med opmærksomhedsforstyrrelser

Pædagogiske værktøjer i arbejdet
med opmærksomhedsforstyrrelser

For lærere og pædagoger på specialskoler
eller i specialklasser
18. januar 2023, Herning
1. februar 2023, Aarhus

For lærere, pædagoger, AKT-vejledere
og inklusionsvejledere
2. november 2022, Herning
16. november 2022, Aarhus

Afstemt pædagogik ved autisme,
ADHD eller angst – almenklasser
Lærere og pædagoger, der arbejder med
specialpædagogiske problematikker i
almen skolen
23. januar 2023, Aarhus

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-relevant-for-alle
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DANSK I INDSKOLINGEN

Læringslyst gennem leg og spil
For dansk- og matematiklærere og
pædagoger i indskolingen
12. september 2022, Aarhus
19. september 2022, Herning

Gratis inspirationseftermiddag
for børnehaveklasseledere
For børnehaveklasseledere
og skolepædagoger
13. april 2023, Herning
27. april 2023, Aarhus

At filosofere med Vitello
For dansk- og kristendomskundskabslærere i indskolingen og på mellemtrinnet
29. september 2022, Herning

Læseglæde og multimodalitet
i den første læseundervisning

DANSK PÅ MELLEMTRINNET

Podcast i skolen
For dansklærere på mellemtrinnet samt
PLC-medarbejdere
19. september 2022, Aarhus

For dansk- og kristendomskundskabslærere i indskolingen og på mellemtrinnet
29. september 2022, Herning

For pædagoger og lærere, der arbejder
med dansk i indskolingen
25. maj 2023, Aarhus
1. juni 2023, Herning

Nytænk din grammatikundervisning
på mellemtrinnet

Børnenes U-landskalender 2022
For lærere i dansk-, nat/tek og kreative
fag 1.-5. klasse
27. oktober 2022, Randers

Skrivning i indskolingen
– kom godt fra start
For dansklærere og pædagoger i
indskolingen og læsevejledere
10. november 2022, Aarhus

For dansklærere på mellemtrinnet
3. oktober 2022, Aarhus

For børnehaveklasseledere
11.-12. januar 2023, Herning

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-dansk

For dansklærere på mellemtrinnet
19. januar 2023, Herning

Billedfortællinger på mellemtrinnet
– med et særligt blik på Søren
Jessens værk
For dansklærere på mellemtrinnet
1. marts 2023, Aarhus

På online tur med litteraturen
For dansklærere på mellemtrinnet
2. marts 2023, online

Børnenes U-landskalender 2022
For lærere i dansk-, nat/tek og kreative fag
1.-5. klasse
27. oktober 2022, Randers

Undervisning og inklusion
af elever med dysleksi
For dansklærere 1.-9.klasse samt læsevejledere og ordblindelærere
7. november 2022, Aarhus
10. november 2022, Herning

Temadage: Mellemtrinnet læser
Børnehaveklasseledernes
temadage

Sammenhæng i danskfagets
tekster – fra fiktion til fag- og
brugstekster på mellemtrinnet

At filosofere med Vitello

Gratis inspiration til din
undervisning i dansk i indskolingen

For dansklærere, pædagoger, PLCmedarbejdere og læsevejledere
6. oktober 2022, Aarhus
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En sanse- og stedbaseret tilgang
til skriftlighed – med fokus på
skrivelyst
For dansklærere på mellemtrinnet
30. marts 2023, Herning

Arbejdshukommelse
– nøglen til læring
For lærere og pædagoger i indskolingen
og på mellemtrinnet
13. april 2023, Aarhus
27. april 2023, Herning

For dansklærere på mellemtrinnet, læsevejledere, skolebibliotekarer, danskkonsulenter og andre interesserede
16.-17. november 2022, Viborg

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-dansk
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DANSK I UDSKOLINGEN

Stilen er død, men teksten lever!

LitteraOPtur i danskundervisningen

For dansklærere i udskolingen
30. august 2022, Aarhus

For dansklærere i udskolingen
24. november 2022, Aarhus

Webinar: DUDIDA for elever

Prøverne i niende

For dansklærere i udskolingen
1. september 2022, online

For dansklærere i udskolingen
14. december 2022, Herning
11. januar 2023, Aarhus

DUDIDA – fysisk for skoleklasser
For dansklærere i udskolingen
8. september 2022, Aarhus
22. september 2022, Herning

Gennembrud

Skarp på dansk

Den korte skrivedidaktik
og små skriveøvelser

For dansklærere i udskolingen
13. september 2022, Aarhus

For dansklærere i udskolingen
19. januar 2023, Herning

For dansklærere i udskolingen
1. februar 2023, Herning

Webinar: Tre gange Top ti
For dansklærere i udskolingen
6. oktober 2022, online

Hvad så, dansklærer? Hvordan går
det med læselysten i din klasse?
For dansklærere i udskolingen
13. oktober 2022, Aarhus

Undervisning og inklusion af elever
med dysleksi i grundskolen
Dansklærere 1.-9. klasse samt læsevejledere og ordblindelærere
7. november 2022, Aarhus
10. november 2022, Herning

Webinar: 6 forløb til udskoling
For dansklærere i udskolingen
9. februar 2023, online

Eksamensangst
Lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt mentorer, vejledere,
pædagoger og andre, der har med
angstramte elever at gøre
22. februar 2023, Herning
22. marts 2023, online

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-dansk
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MATEMATIK

Specialundervisning i matematik
For matematik- og specialundervisningslærere
7.-9. september 2022, Aarhus

Screeningsværktøjer og
interventionsmuligheder i
matematikundervisningen
For matematiklærere og -vejledere
10. november 2022, Herning

Læringslyst gennem leg og spil
For dansk- og matematiklærere samt
pædagoger i indskolingen
12. september 2022, Aarhus
19. september 2022, Herning

Breakout for små og store talnørder

Spil og aktiviteter
er også matematik

Kommunikationskompetence og
digitale værktøjer for udskolingen

For matematiklærere på mellemtrinnet
15. september 2022, Aarhus

For matematiklærere i udskolingen
21. november 2022, Herning

GeoGebra for mellemtrinnet

Fokus på regnestrategier

For matematiklærere på mellemtrinnet
26. september 2022, Aarhus

For matematiklærere 0.-6. klasse
1. december 2022, Herning
5. december 2022, Aarhus

Autentiske problemstillinger og
anvendt matematik i udskolingen
For matematiklærere i udskolingen
3. oktober 2022, Herning

Matematik i indskolingen
For matematiklærere 0.-3. klasse
31. oktober - 3. november 2022, Aarhus

For matematiklærere på mellemtrinnet
og i udskolingen
15. november 2022, Horsens

Flersprogede elevers
vanskeligheder i matematik
For matematiklærere i almenklasser med
flersprogede elever 4.-9. klasse
12. januar 2023, Aarhus

Bliv klar til mundtlig
gruppeprøve i 9. klasse

11

VIA University College

MATEMATIK OG NATURFAG

Værkstedsundervisning
i indskolingen

NATURFAG

For matematiklærere og pædagoger
24. januar 2023, Aarhus

Ny i natur/teknologi

Arbejdshukommelse,
inklusion og matematiklæring

For natur/teknologilærere i indskolingen og
på mellemtrinnet
31. august 2022, Skive

For lærere og vejledere i matematik
og inklusion
23. februar 2023, Herning
24. februar 2023, Aarhus

Escape Room i naturfagene

Værkstedsundervisning
i praksis på mellemtrinnet

Børnenes U-landskalender 2022

For matematiklærere og pædagoger
28. februar 2023, Aarhus

Slip fantasien løs og fang eleverne
med undersøgende matematik
For matematiklærere i 4.-10. klasse
2. marts 2023, Aarhus

For naturfagslærere i udskolingen
4. oktober 2022, Herning
7. februar 2023, Aarhus

For lærere i dansk-, nat/tek og
kreative fag 1.-5. klasse
27. oktober 2022, Randers

Temadag: Naturfag i spil
For naturfagslærere
30. november 2022, Bjerringbro

Bliv klar til naturfagsprøverne
For naturfagslærere i udskolingen
9. marts 2023, Silkeborg

Bliv klar til Naturvidenskabsfestival
For naturfagslærere
30. marts 2023, Herning

For matematiklærere i udskolingen
16. januar 2023, Aarhus
13. marts 2023, Herning

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-matematik

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-naturfag
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SPROGFAG

Starting English in the 1st class
For English teachers teaching
1th to 3th year pupils
8. september 2022, Aarhus

Tysklærernes dag 2022
For tysklærere 5.-10. klasse
27. september 2022, Herning

Spielend Deutsch lernen
For tysklærere 3.-6. klasse
29. september 2022, Aarhus

Netværksmøde for sprogvejledere
- Gør billeder og videoer interaktive
med Thinglink
For vejledere, fagudvalgsformænd
og sproglige ildsjæle i sprogfagene
25. oktober 2022, online

Digital inspiration til sprogfagene
For sproglærere
8. november 2022, Aarhus

Stimulating English through
creative media
For English teachers teaching
6th to 10th year pupils
17. november 2022, Herning

Inspirationsdag om kultur og
interkulturel kompetence i Engelsk
For engelsklærere
17. januar 2023, Herning

Fremmedsprog og dysleksi - en
didaktisk udfordring
For sproglærere på mellemtrinnet
og i udskolingen
19. januar 2023, Herning

Deutsch findet draussen statt!
Udeskole, motivation og
tyskundervisning
For tysklærere på mellemtrinnet
og i udskolingen
26. januar 2023, Herning

Lav podcast i sprog
For dansk-, tysk- og engelsklærere
5.-10. klasse
2. februar 2023, Aarhus

Warmers, Fillers and Coolers
For English teachers teaching
4th to 6th year pupils
23. februar 2023, Aarhus

Webinar: Nyt om FP9 i engelsk
For engelsklærere i udskolingen
8. december 2022, online

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-sprog
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KULTURFAG
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PRAKTISK MUSISKE FAG

Gratis inspiration til din
undervisning i historie

Temadag:
Historielærernes dag 2022

Musik i Midt
– kursus for musiklærere

Bliv klar til valgfagsprøven i
valgfaget Håndværk og Design

For historielærere 3.-9. klasse
13. september 2022, Aarhus
9. maj 2023, Herning

For historielærere
26. oktober 2022, Jelling

For musiklærere
18.-19. august 2022, Hobro

For lærere i valgfaget Håndværk og design
31. oktober 2022, Aarhus

Green screen til kulturfagene

Vild med billedkunst valgfag

For kulturfagslærere
22. november 2022, Herning
21. februar 2023, Aarhus

For lærere i valgfaget billedkunst
18. og 30. august 2022, Aarhus/online

Skal dine elever lære at være DJ’s,
så brug programmet Soundation

Gratis inspiration til din
undervisning i kristendom
For kristendomskundskabslærere
20. september 2022, Herning
16. maj 2023, Aarhus

Prøven i kulturfag

Gratis inspiration til din
undervisning i samfundsfag

For kulturfagslærere
17. januar 2023, Herning
18. april 2023, Aarhus

For samfundsfagslærere
27. september 2022, Aarhus
23. maj 2023, Herning

Temadag:
Samfundsfagslærernes Dag 2023

At filosofere med Vitello

For samfundsfagslærere
21. marts 2023, Aarhus

For dansk- og kristendomskundskabslærere i indskolingen og på mellemtrinnet
29. september 2022, Herning

Klar til prøven i håndværk og design

For lærere 4.-10. klasse
8. november 2022, Aarhus
7. februar 2023, Herning

For lærere i håndværk og design
23. august 2022, online

Klar til prøven i musik

Klar til prøven i billedkunst

For musiklærere
24. januar 2023, online

For billedkunstlærere
30. august 2022, online

Boost din billedkunst 8

Gratis inspiration til din
undervisning i musik

For billedkunstlærere
22. marts 2023, Aarhus

For musiklærere 1.-6. klasse og andre interesserede
6. september 2022, Aarhus
2. maj 2023, Herning

Boost din billedkunst 7
For billedkunstlærere
4. oktober 2022, Herning

Børnenes U-landskalender 2022
For lærere i dansk-, nat/tek og kreative fag
1.-5. klasse
27. oktober 2022, Randers

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-kulturfag

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-pmfag
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MED FLERSPROGEDE ELEVER I KLASSEN
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Co-teaching & dansk
som andetsprog

Brug elevernes modersmål – og
styrk sproget og læringen

For lærere i alle fag, resursepersoner og
pædagogiske ledere
13. september 2022, Herning
14. september 2022, Aarhus

For lærere i almenklasser, dsa-lærere og
sproglige resursepersoner
9. juni 2022, online
22. august 2022, online
19. januar 2023, online

Konference: Fælles mål for
dansk som andetsprog
For alle med interesse for undervisning af
flersprogede elever i grundskolen
6. oktober 2022, Aarhus

Elever med flugtbaggrund
– hvad kan skolen gøre?
For lærere, pædagoger, resursepersoner og
pædagogiske ledere
20. september 2022, Herning
22. september 2022, Aarhus

Ny i almenklassen – deltagelsesmuligheder for nyankomne elever
For lærere i alle fag med nyankomne flersprogede elever samt dsa- og sprogvejledere
31. januar og 28. februar 2023, Herning

Flersprogede elevers
vanskeligheder i matematik
For matematiklærere i almenklasser med
flersprogede elever 4.-9. klasse
12. januar 2023, Aarhus

Det multikulturelle skolehjem-samarbejde

Flersprogede elever i
matematikundervisningen

For lærere, pædagoger, resursepersoner og
pædagogiske ledere
10. november 2022, Aarhus

For lærere og vejledere, der arbejder med
flersprogede elever og matematik
8. marts 2023, Aarhus
9. marts 2023, Herning

Dansk udtale og udtaleundervisning
For lærere med sentankomne flersprogede
børn, unge eller voksne
5. december 2022, Herning
6. december 2022, Aarhus

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/dsa-kurser

Kurser hjemme hos jer selv?
Er I flere på skolen, som er optaget af samme faglighed, kommer vi
gerne til jer. Vi tager afsæt i det, der har fanget jeres interesse, og tilpasser det jeres dagligdag og kontekst. Sammen aftaler vi form, længde og
det endelige indhold.
Vil du høre nærmere, så kontakt CFU-leder Rasmus Bergstedt på
E: rabe@via.dk – T: 87 55 27 34
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EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Styrk dit
lærer-cv med
en vejlederuddannelse
– og bliv klædt
på til at varetage
en rolle som
ressourceperson
på din skole
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EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Praktikvejleder

Læringsvejleder

Faglig vejleder

Måske vejleder du allerede lærer studerende? Eller måske kunne du godt
tænke dig at have rollen som praktikvejleder på din skole og på den måde
være med til at udvikle de studerende
og give dem værdifuld undervisningserfaring?

Vil du gerne arbejde med den pædagogiske udvikling på din skole? Kan du se
dig selv understøtte dine kolleger, når
det kommer til at planlægge, igangsætte og evaluere på pædagogiske
processer og aktiviteter på tværs af
fagene? Og kan du agere bindeled til
ledelsen omkring den overordnede
pædagogiske retning på skolen?

Har du lyst til at fordybe dig i dit fag
og være med til at præge den faglige
udvikling på din skole? Og vil du samtidig gerne have en særlig rolle som faglig
vejleder i skolen?

Så er læringsvejlederuddannelsen
måske noget for dig.

Du kan eksempelvis uddanne dig til
vejleder inden for:
- Læsning
- Matematik
- Dansk
- Engelsk
- Naturfag
- Bevægelse/idræt
- Dansk som andetsprog

Så er praktikvejlederuddannelsen
noget for dig.
Det er et krav, at der er en praktikvejleder på alle skoler – og som lærer
har du mulighed for at uddanne dig til
praktikvejleder. Uddannelsen består
af et enkelt diplommodul med cirka
6-8 undervisningsgange henover
3-4 måneder. Når du har gennemført
modulet, kan du varetage rollen som
praktikvejleder.

På uddannelsen får du kompetencer
inden for projekt- og procesledelse, du
får styrket din viden om læring, digitale
læremidler og innovativ undervisning
– og du bliver klædt på til at løfte en
central opgave på skolens pædagogiske læringscenter.

Så er en vejlederretning på den pædagogiske diplomuddannelse måske
noget for dig.

Læs mere på via.dk/pd
Læs mere på
via.dk/praktikvejleder-i-skolen

Læs mere på via.dk/læringsvejleder

Vidste du at …
Den pædagogiske diplomuddannelse er en fleksibel efteruddannelse, som du kan
tage samtidig med, at du passer dit arbejde som lærer. Du kan vælge mellem 28 forskellige uddannelsesretninger og dykke ned i det fagområde, du er allermest optaget
af. Du kan også tage de enkelte moduler som særskilte kursusforløb, hvis du ønsker
at opkvalificere dig i dele af uddannelsen.
Tilmeld dig nyhedsbrevet Skole og læring på via.dk/evu/tilmeld-nyhedsbreve

Få mest muligt ud af CFU
Se alle CFU’s kurser på
viacfu.dk/kurser
Find kontaktinfo på
viacfu.dk/kontakt
Søg og book materialer på
mitcfu.dk
Tilmeld nyhedsbrev
Med nyhedsbrevet ’Skole og læring’ får du
inspiration til din undervisning samt tilbud
om kurser, efteruddannelse, events m.m.
Tilmeld dig på viacfu.dk/nyhedsbrev
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Følg ’VIA CFU’ på Facebook
– og meld dig også ind i vores faglige
facebookgrupper. Her får du inspiration
og nyt til dine fag og kan gå i dialog med
CFU’s fagkonsulenter.

