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– tæt på dig og din praksis
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RELEVANT FOR ALLE

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Fra modstand og mistrivsel
til trivsel og foretagsomhed

Book Creator – så er der indbygget
undervisningsdifferentiering

Lavpraktisk netværk om
teknologiforståelse

For lærere, vejledere og ledere
17. januar 2023, Aarhus

For alle – med lille eller intet kendskab
til Book Creator
2 marts 2023, Herning
16. marts 2023, Aarhus

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.

Brug elevens modersmål
– og styrk sproget og læringen
For lærere i almenklasser, dsa-lærere
og sproglige resursepersoner
19. januar 2023, online

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

Eksamensangst

Arbejdshukommelse
– nøglen til læring

Gratis inspiration til inkluderende
undervisning – herunder også
dansk som andetsprog

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

For lærere på alle klassetrin på tværs af fag
8. maj 2023, Aarhus
11. maj 2023, Herning

Meld dig til på
viacfu.dk/praktikernetværket

For lærere og pædagoger i indskolingen
og på mellemtrinnet
24. april 2023, Aarhus
27. april 2023, Herning
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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

For lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt øvrige der arbejder
med angstramte elever
22. februar 2023, Herning
22. marts 2023, online

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

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-på-tværs
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UNDERVISNING AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV

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

Pædagogiske værktøjer i arbejdet
med opmærksomhedsforstyrrelser
– specialklasser
For lærere og pædagoger på specialskoler
eller i specialklasser
18. januar 2023, Herning
1. februar 2023, Aarhus

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

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

Multihandicap og teknologi
For lærere og pædagoger på specialskoler
og i specialklasser, der underviser elever
med multihandicap
13. marts 2023, Herning
20. marts 2023, Aarhus

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

Børnehaveklasseledernes
temadage

Gratis inspiration til din
undervisning i dansk i indskolingen

For børnehaveklasseledere
11.-12. januar 2023, Herning

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

Book Creator – så er der indbygget
undervisningsdifferentiering
For alle lærere uanset fag – med lille eller
intet kendskab til Book Creator
2. marts 2023, Herning
16. marts 2023, Aarhus

Kommende dansklærer i 1. klasse?
Få værktøjskassen fyldt op
For dansklærere i 1. klasse
13.-15. juni 2023, Aarhus

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

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

En sanse- og stedbaseret tilgang
til skriftlighed – med fokus på
skrivelyst

For dansklærere på mellemtrinnet
19. januar 2023, Herning

For dansklærere på mellemtrinnet
30. marts 2023, Herning

Med hjernen i skole – læring
og trivsel på mellemtrinnet

Gratis inspiration til din
undervisning 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 dansklærere på mellemtrinnet
8. maj 2023, Aarhus
11. maj 2023, Aarhus
16. maj 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

Book Creator – så er der indbygget
undervisningsdifferentiering
For alle lærere uanset fag – med lille eller
intet kendskab til Book Creator
2. marts 2023, Herning
16. marts 2023, Aarhus

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

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

9

VIA University College

DANSK I UDSKOLINGEN

Prøverne i niende
For dansklærere i udskolingen
11. januar 2023, Aarhus

Gennembrud
For dansklærere i udskolingen
19. januar 2023, Herning

Fuld fart på læselyst og
udtryksglæde i udskolingens
danskfag

For dansklærere i udskolingen
1. februar 2023, Herning

For dansklærere i 7.-10. klasse
8. marts 2023, Herning

Webinar: 6 forløb til udskoling

Gratis inspiration til din
undervisning i udskolingen

Eksamensangst

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.

For alle – med lille eller intet kendskab
til Book Creator
2. marts 2023, Herning
16. marts 2023, Aarhus

Den korte skrivedidaktik
og små skriveøvelser

For dansklærere i udskolingen
9. februar 2023, online

Kurser hjemme hos jer selv?

Book Creator – så er der indbygget
undervisningsdifferentiering

For dansklærere i udskolingen
13. april 2023, Herning
27. april 2023, Aarhus

For 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

Fem forfattere frisk fra fad
For dansklærere i udskolingen
2. marts 2023, Aarhus

Vil du høre nærmere, så kontakt CFU-leder Rasmus Bergstedt på
E: rabe@via.dk – T: 87 55 27 34

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

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

Ordblinde også i matematik

Bliv klar til naturfagsprøverne

For matematiklærere på mellemtrinnet
og i udskolingen
6. marts 2023, Herning

For naturfagslærere i udskolingen
9. marts 2023, Silkeborg

Flersprogede elever
i matematikundervisningen

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

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

Værkstedsundervisning
i indskolingen

Temadag: Matematik
– i medvind og modvind

For lærere og pædagoger i indskolingen
24. januar 2023, Aarhus

For matematiklærere
16. marts 2023, Aarhus

Arbejdshukommelse, inklusion
og matematiklæring

GeoGebra for indskolingen

For lærere og vejledere der arbejder
med matematik og inklusion
23. februar 2023, Herning
24. februar 2023, Aarhus

Værkstedsundervisning
i praksis på mellemtrinnet
For matematiklærere på mellemtrinnet
28. februar 2023, Aarhus
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Bliv klar til Naturvidenskabsfestival 2023
For naturfagslærere
30. marts 2023, Herning

Gratis inspiration til din
undervisning i matematik
og naturfag
For matematik- og naturfagslærere
1.-10. klasse
11. maj 2023, Aahus
11. maj 2023, Herning

På opdagelse med natur/teknologi
For naturfagslærere 1.-6. klasse
12. juni 2023, Aarhus

For matematiklærere i indskolingen
17. april 2023, Herning

Gratis inspiration til din
undervisning i matematik
og naturfag
For matematik- og naturfagslærere
1.-10. klasse
11. maj 2023, Aahus
11. maj 2023, Herning

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

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

Inspirationsdag om kultur og
interkulturel kompetence i Engelsk
For engelsklærere i grundskolen
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

Netværksmøde for sprogvejledere
Hvordan finder jeg alle de spændende
materialer i mitCFU til fremmedsprogene?
For sproglærere 5.-10. klasse samt sprogvejledere og øvrige sproglige ildsjæle
2. marts 2023, online

Grib Grammatikken
For tysklærere på mellemtrinnet
og i udskolingen
14. marts 2023, Aarhus

Gratis inspiration til din
undervisning i tysk
For tysklærere på mellemtrinnet
og i udskolingen
13. april 2023, online
25. april 2023, Aarhus

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

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

Gratis inspiration til din
undervisning i engelsk 1.-6. klasse
For engelsklærere i indskolingen
og på mellemtrinnet
27. april 2023, online
2. maj 2023, Aarhus

Gratis inspiration til din
undervisning i engelsk 7.-10. klasse
For engelsklærere i udskolingen
4. maj 2023, online
9. maj 2023, Herning

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

KULTURFAG

PRAKTISK MUSISKE FAG

Prøven i kulturfag

Klar til prøven i musik

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

For musiklærere
24. januar 2023, online
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Green screen til kulturfagene

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

For kulturfagslærere
21. februar 2023, Aarhus

For musiklærere i 4.-10. klasse
7. februar 2023, Herning

Temadag:
Samfundsfagslærernes dag

Boost din billedkunst 8

For samfundsfagslærere
21. marts 2023, Aarhus

Gratis inspiration til din
undervisning i historie
For historielærere
9. maj 2023, Herning

For billedkunstlærere
22. marts 2023, Aarhus

Gratis inspiration til din
undervisning i musik
For musiklærere
2. maj 2023, Herning

Gratis inspiration til din
undervisning i kristendom
For kristendomskundskabslærere
16. maj 2023, Aarhus

Gratis inspiration til din
undervisning i samfundsfag
For samfundsfagslærere
23. maj 2023, Herning

Læs om kurserne, og meld dig til på viacfu.dk/kurser-kulturfag
og på viacfu.dk/kurser-pmfag
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MED FLERSPROGEDE ELEVER I KLASSEN
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Flersprogede elevers
vanskeligheder i matematik

Book Creator – så er der indbygget
undervisningsdifferentiering

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

For alle lærere uanset fag – med lille eller
intet kendskab til Book Creator
2 marts 2023, Herning
16. marts 2023, Aarhus

Brug elevens modersmål
– og styrk sproget og læringen
For lærere i almenklasser, dsa-lærere
og sproglige resursepersoner
19. januar 2023, online

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

Gratis inspiration til inkluderende
undervisning – herunder også
dansk som andetsprog
For lærere på alle klassetrin på tværs af fag
8. maj 2023, Aarhus
11. maj 2023, Herning

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

Lærfest
2023
19.-20. april
sæt
i kalenderen
allerede nu!

Gratis
billet

- Udstilling
- Oplæg
- Debatter
- God praksis

fra 6. januar’23
på lærfest.dk
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Indfri dine ambitioner med en lederuddannelse
Drømmer du om at blive leder i skolen? Eller er du nyansat leder i skoleverdenen? Så er
efteruddannelsen ”Lærer til Leder” den rigtige for dig. Uddannelsen er et særligt tilrettelagt diplomforløb for dig, der er uddannet lærer og har lyst til at bygge oven på med
en lederuddannelse inden for skoleledelse.
Læs mere på via.dk/lærer-til-leder

Lærfest’23 afholdes i Aarhus Congress Center & Musikhuset

30
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EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Efteruddannelse
er ikke et krav
– men noget,
du fortjener

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Fordyb dig i dit fag
og bliv vejleder

Udvid dit CV med et ekstra
undervisningsfag

Bliv klogere sammen
med dine kolleger

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
vejleder i skolen?

Vil du gerne have formel undervisningskompetence i et fag, du allerede
underviser i? Eller vil du gerne tilføje et
ekstra fag til din lærerprofil?

Vi ved godt, at ingen skoler er helt ens.
Og derfor tilbyder vi i VIA også forløb,
som er skræddersyet lige præcis til det
behov, du og dine kolleger har på jeres
skole.

Så er en vejlederuddannelse måske
noget for dig.

Der er et hav af
muligheder, hvis du
overvejer at tage
efteruddannelse i
skoleåret 23/24. Vælg
fx et ekstra linjefag, en
vejlederuddannelse
eller gå efter et fælles
kompetenceløft i jeres
team.
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Du kan eksempelvis uddanne dig til
vejleder inden for:
-

Læsning
Matematik
Dansk
Engelsk
Naturfag
Bevægelse/idræt
Dansk som andetsprog

Læs mere på via.dk/pd

Så er et ”Kompetenceløft i undervisningsfag” for dig.
Et kompetenceløft giver dig:
- Opdateret fagdidaktisk viden inden
for dit fag
- Nye værktøjer til din undervisning
- Formelt bevis på din undervisningskompetence på niveau med dine
øvrige undervisningsfag (linjefag) fra
læreruddannelsen (kræver bestået
kompetencemålsprøve)
- Et netværk med andre faglærer
inden for dit fag
Læs mere og tilmeld dig på via.dk/kiu

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:
- Trivsel, skoletilhør og fællesskaber
- Professionelle læringsfællesskaber og
teamsamarbejde
- Inklusion, mellemformer og specialpædagogik i almenskolen
- Teknologiforståelse og digital dannelse
- Dansk som andetsprog og undervisning af flersprogede elever
- Didaktisk udvikling og vejledning i
skolen
- Bæredygtighed i undervisningen
Læs mere på
via.dk/faelles-udvikling-skole

Vidste du at …
Den pædagogiske diplomuddannelse er en fleksibel efteruddannelse, som du kan
tage samtidig med, at du arbejder. Du kan vælge mellem 28 forskellige uddannelsesretninger og dykke ned i det fagområde, du er allermest optaget af. Du kan også
vælge tage de enkelte fagmoduler som særskilte kursusforløb.
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

10896 - lens -11-22

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.

