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MITCFU ER DIT CFU

Vi vil gerne låne dig
det, du har brug for
i din undervisning
Når du som lærer gerne vil give dine elever en nærværende,
motiverende og varierende undervisning, så er VIA CFU
det rigtige sted at kigge hen efter inspiration. Uanset om
du mangler film, robotter, tæpper, gymnastikredskaber,
laboratorieudstyr, en raketrampe eller noget helt syvende,
så er der stor chance for, vi har det.
Og med over 800 ugentlige kørsler til skolerne i hele
Region Midtjylland, kommer vi selvfølgelig også ud med
det til dig.
Lån (næsten) hvad som helst
– det har aldrig været lettere at booke

Besøg informationssamlingerne
i Aarhus og Herning

Både vores fysiske og digitale lagre bugner af undervisningsmaterialer, som du kan bestille hjem til dig og dine elever.
Uanset om du vil kigge nærmere på en af vores 5000 titler på
papirbøger, 600 spillefilm, 49000 tv-udsendelser eller en af
vores 350 e-bøger. Har du fået en god ide til, hvad en robot
skal bidrage med i undervisningen, eller er blevet nysgerrig
efter at udforske raketrampen, så finder du det hele i mitCFU.

Informationssamlingerne i Aarhus og Herning er indrettet, så
samlingen nu repræsenterer alle vores læremidler. Vi skifter
løbende gennem året de faglige udstillinger, og du og dine
kollegaer er mere end velkomne til at bruge vores faciliteter
til arbejde, planlægning og inspiration. Får du brug for det, er
vi selvfølgelig klar til at hjælpe med booking af materialer og
sørger også for, at det bliver leveret på din skole.

I mitCFU har vi gjort det intuitivt, nemt og effektivt at booke
materialer. Med få klik kan du se, hvornår materialet er ledigt,
vælge periode samt leveringsdato og gennemføre bookingen.

Husk, at vi altid sidder klar til at hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål på telefon 87 55 27 00

Godt at vide
CFU har alle juridiske aftaler på plads!
Det sikrer, at du i henhold til regler om
copyright altid arbejder lovligt med film
og tv i din undervisning.
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KURSER, KONFERENCER OG LÆREMIDLER

Få didaktisk vejledning og inspiration
Du kan booke en vejledning til dig og dit fagteam med en af
vores pædagogiske konsulenter – og det er helt op til jer at
afgøre, i hvilke omgivelser det skal foregå. I er velkomne hos
os på CFU, vi kan mødes online, eller vi kan komme til jer på
skolen. Hvilke materialer, hvilke udfordringer eller hvilken
vejledning bliver vi enige om, når vi aftaler mødet.

Vidste du?
Du kan låne film og tv til dine elever,
så de kan arbejde individuelt, i grupper
eller hjemmefra.

Kurser, temadage
og konferencer
Vi praler ikke, men vi lægger heller ikke skjul på, at CFU årligt
afholder ca. 220 praksisnære, pædagogiske og didaktiske
kurser. Vores kurser er målrettet din undervisning. Vi gør os
derfor også umage med at finde de mest relevante emner
og tematikker, som kan bidrage med indsigt og inspiration i
undervisningen.

Vi kommer gerne ”hjem” til din skole
Har I en faglig optagethed, og er I flere på skolen med samme
behov, kan et rekvireret kursus være en god mulighed. Vi
tager afsæt i det, der har fanget jeres interesse, men tilpasser
det jeres dagligdag og kontekst. Vi finder sammen ud af form,
længde og det endelige indhold.

Temadage og konferencer

Tip
Hold øje med, når vi i løbet af året
inviterer til række korte eftermiddagsarrangementer i vores informationssamling. Følg med på viacfu.dk og
Facebook.

Temadage og konferencer kan noget særligt, når der er behov
for nye input, og andre nuancer på relevante tematikker. CFU
udbyder derfor også løbende en række større arrangementer
rettet mod skolens fag.
Du kan følge med i det aktuelle udbud af kurser, temadage
og konferencer på:
viacfu.dk/kurser

Få mest muligt ud af CFU

Nyhedsbrev

CFU har to vigtige hjemmesider:

I vores nyhedsbrev ’Skole og læring’ får du løbende
en masse aktuel faglig viden og inspiration til din
undervisning. Du får også relevante tilbud om
efteruddannelse, faglige kurser, konferencer og
meget andet. Nyhedsbrevet lander i din indbakke
cirka én gang hver måned.

viacfu.dk
– hvor du finder kurser, konferencer, faglig
inspiration og aktuelle projekter
mitcfu.dk
– hvor du booker alt det, du har brug for
i din undervisning

Tilmeld dig på
viacfu.dk/nyhedsbrev

Følg ’VIA CFU’ på Facebook

10192 - bore- 05-21

– og meld dig ind i vores faglige fcebookgrupper.
Her får du inspiration og nyt til dine fag
og kan gå i dialog med CFU’s fagkonsulenter.

