128.038

LÆREMIDLER
– til dig og din undervisning

Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

CFU har mere end 128.038 læremidler, som du kan låne i mitCFU – læs mere på bagsiden.

BØGER

MATERIALESÆT

Fra romaner og novellesamlinger til billedbøger, fagbøger,
grundbøger og arbejdsbøger.

Brætspil, boldspil, billedkort, eventyrrekvisitter, læringsgulvtæpper, digitalt udstyr og meget, meget mere.

I mitCFU kan du låne et hav af bøger i klassesæt til brug i
din undervisning (markeret med U). Herudover finder du
næsten alle de undervisningsrelevante bøger, der findes
på det danske marked. Dem kan du låne i enkelteksemplarer til gennemsyn og information (markeret med I) – fx til
egen forberedelse eller til et teammøde i forbindelse med
indkøb til skolen.

Konkrete materialer er guld værd i undervisningen, og i
mitCFU kan du booke et hav af forskellige materialesæt
med lækre, sjove og spændende supplerende materialer,
som du kan bruge sammen med eleverne.

Sådan gør du
Log på mitCFU, og søg den ønskede bog. Book enten et
informationseksemplar af bogen til gennemsyn (gul knap)
eller undervisningseksemplarer til dig og dine elever (rød
knap). Det er ikke alle bøger, der kan bookes til eleverne.

Der er noget til alle fag og klassetrin, og til det meste er
der udarbejdet pædagogiske vejledninger med idéer og
inspiration til undervisningen.

Sådan gør du
Log på mitCFU, og søg det ønskede materialesæt.
Book materialesættet ved at klikke på den røde knap.

Eksempler på materialesæt:

ter, Xplore Natur-teknologi 2, Tjek på idræt, Bibelhistorier, Populisme og nationalisme, Madkundskab, Broderistens Badass broderier

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

NB! Udvalget af bøger varierer fra CFU til CFU.

NB! Udvalget af materialesæt varierer fra CFU til CFU.

Eksempler på skønlitteratur: Vitello får en klam kæreste, Bello,
Lille frøken Pingelpot, Den dag farverne fik nok, Hullet i kloden,
Der er engang, Fiskepigen, Det øjeblik du tvivler, Til ungdommen,
Tarantino Roadtrip

Eksempler på faglitteratur: Get Your Grammar, Bingo !, Insek-

Globus
Geometriske brikker/modeller
Mikroskop, fx Easi-Scope, Flexiscope
Robotter, fx Dash and Dot, Bee-bot, Ozobot, mTiny
Pickleball, minitennis, speedminton
Bueskydning, bue og pil
Frisbee-golf, discgolf
Karter, tene, spinderok, filtning
Papirfabrik/værksted
Dukketeater, hånddukker, eventyr
Sten, mineraler, stensamling
Torso, anatomisk model
Harry Potter
Historiske dragter, middelalder
Spil, fx Snap Literature, Youth Quick Play, Let leg

E-BØGER
CFU har mere end 300 forskellige skønlitterære e-bøger.
Du finder romaner, billedbøger og novellesamlinger
– både de nye og klassikerne – primært til danskfaget.
•
•
•
•
•

Ingen ventetid – book og læs med det samme
Læs på computer, tablet eller mobil
Ordbog, søge- og kopieringsfunktion
CD-ord, IntoWords eller AppWriter til oplæsning
Slut med glemte bøger, rykkere og gebyrer

Sådan gør du - og eleverne

Log på mitCFU, og søg den ønskede e-bog. Book enten et
informationseksemplar af bogen til gennemsyn (gul knap)
eller et antal undervisningseksemplarer til dig og dine
elever (rød knap).
E-bogen læses i CFU’s e-bogslæser, ebogCFU:
På computer: ebog.mitcfu.dk
På tablet/mobil: Appen ebogCFU
Eleverne henter e-bogen ved at logge på mitCFU med
deres Unilogin. På computer kan eleverne åbne bogen
med det samme. På tablet og mobil skal de først installere
appen og downloade bogen. Hvis e-bogen ikke findes i
e-bogslæseren, kan eleven gå tilbage til ’Mine materialer’
i mitCFU og opdatere siden (F5). Næste gang eleven skal
åbne bogen, foregår det direkte i e-bogslæseren.
Som lærer kan du se, hvilke elever der har åbnet bogen,
og hvor mange procent af bogen de har læst.

Eksempler på e-bøger:
Indskoling

Få idéer og spar tid med overlays
Et overlay er en god hjælp, når du vil spare tid eller har
brug for idéer, fx til et litteraturforløb i dansk.
Overlayet fungerer som et didaktisk lag oven på e-bogen.
Det er målrettet eleverne og kan indeholde opgaver, quizzer, ordforklaringer, links, billeder, lyd- eller videoklip –
direkte i teksten.
CFU’s danskkonsulenter har udarbejdet overlays til en lang
række e-bøger. Du kan også udarbejde dine egne overlays
– evt. med udgangspunkt i en kopi af et eksisterende overlay (husk at omdøbe kopien).
Se mere om e-bøger på wiki.mitcfu.dk/e-boeger.

·
·
·
·
·
·

Lilla V
Frantz får besøg V O
En værre stinker V
Bjørnebarn V
De tre Bukke Bruse i badeland V O
Opfindelser, strikkede huer og en dum kat V O

Mellemtrin
·
·
·
·
·

13 historier O
De Hemmelige Youtubere V O
Rødhætte og Mohammed V O
Jeg er William V O
På den anden side V

Udskoling
·
·
·
·
·
·
·
·

Tag gaden tilbage V
Når hjertet er en elpisker V
Interrail V
Langt fra Det Hvide Hus V O
Mig og Dylan Walker V
Hest, hest, tiger, tiger V O
Mellem os V O
Jeg begyndte sådan set bare at gå V O

V = Vejledning

O = Overlay

FILM OG TV
CFU’s samling af film og tv-udsendelser er helt unik. Den
giver mulighed for at streame mere end 600 spillefilm,
200 tv-film og 1000 kortfilm i undervisningen. Du og dine
elever har også adgang til over 50.000 tv-udsendelser fra
mere end 25 tv-kanaler. Vi har alt fra nyheder og dokumentarer til reality, serier, animationsfilm og tv-reklamer.

Hvis du ikke kan streame en film eller tv-udsendelse på
mitCFU, kan det skyldes manglende aftale/abonnement.
Kontakt hhv. AVU-medier og dit lokale CFU.
Savner du en film eller tv-udsendelse i mitCFU?
Så kontakt dit lokale CFU – find det på cfu.dk.
Se mere om streaming på wiki.mitcfu.dk.

• Stream helt lovligt – i klassen eller hjemme
• Slå undertekster til og fra
• Brug tilhørende vejledninger og opgaver

Sådan gør du - og eleverne

Log på mitCFU, og søg den ønskede film eller tv-udsendelse. Du kan streame alt med det samme, mens dine elever kun kan streame de film og tv-udsendelser, du booker
til dem. Eleverne logger på mitCFU med deres Unilogin.
I kan streame på computer, tablet eller mobil. Du kan
streame i forberedelsen og i undervisningen, og eleverne
kan streame både i skolen og derhjemme.

Få idéer til undervisningen
Spar tid og få konkrete idéer til undervisningen med de
pædagogiske vejledninger, som CFU-konsulenter har udarbejdet til en lang række film og tv-udsendelser. Det kan
være i form af markeringer (kapitelsæt) med opgaver til
filmen/tv-udsendelsen eller tekstdokumenter med forslag
til aktiviteter eller forløb.

Lav dine egne markeringer
Når du forbereder din undervisning, kan du selv markere
centrale steder i filmen eller tv-udsendelsen (kapitelsæt),
så du og dine elever hurtigt kan finde dem. Du kan skrive
overskrifter eller opgaver til hver markering og fx fokusere
på temaer, filmiske virkemidler, plot eller personudvikling.
Husk at vælge kapitelsættet ved bookingen, hvis dine
elever skal kunne bruge det, når de selv streamer.

Slå undertekster til og fra
Ved mange spillefilm kan du slå danske og originalsprogede undertekster til og fra. Det samme gælder en del tv fra
udenlandske kanaler. Klik på tandhjulet eller CC-knappen i
bjælken under billedet i playeren. Ved tv-udsendelser har
du også mulighed for at ændre afspilningshastighed og
teksternes størrelse og farve.

Abonnementer
Streaming forudsætter, at din skole har aftaler og abonnementer både hos AVU-medier og CFU:
• Tv-aftale og/eller spillefilmsaftale hos AVU-medier
• Film & tv-abonnement hos CFU

Eksempler på film og tv:
Indskoling/mellemtrin
·
·
·
·
·

Modig (film) – dansk, engelsk V K
Vitello (film) – dansk V
Jeg er William (film) – dansk V K
Alfons leger Einstein (tv) – dansk, teknologi K
Skæg med matematik (tv) – matematik K

Mellemtrin/udskoling
·
·
·
·
·
·
·

Ternet Ninja 1+2 (film) – dansk V K
Unge Astrid (film) – dansk V K
Vores mand i Amerika (film) – dansk, historie V K
Stille hjerte (film) – dansk, kristendomskundskab V K
Old Boys (film) – dansk, engelsk V K
Pooh’s Heffalump Movie (film) – engelsk V K
Fannys rejse (film) – fransk V

·
·
·
·
·
·

Mesterlære - skriv med Bjarne Reuter (tv) – dansk V K
Scooby-Doo and Guess Who? (tv) – engelsk V
Döner (tv) – tysk K
Superheroes (tv) – tysk V
1-tallets historie (tv) – matematik K
Biodiversitet - hva’ R -’et ... i havet (tv) - biologi K

V = Vejledning

K = Kapitelsæt

LÆREMIDLER FRA CFU
Portalen mitCFU er din indgang til samtlige læremidler
fra CFU. Sidst vi talte, var der 128.038 forskellige titler:
•
•
•
•
•

Bøger
E-bøger
Tv-udsendelser
Spillefilm
Konkrete materialer/materialesæt

... der er masser af inspiration at hente i mitCFU.

Sådan gør du
Alle undervisere med et Unilogin kan booke læremidler
i mitCFU. Log ind på mitcfu.dk, og vælg, om du vil søge
blandt alle CFU’s materialer eller kun blandt de materialer,
du må bruge i din undervisning med eleverne. Brug evt.
filteret til at målrette din søgning.

Få idéer med pædagogiske vejledninger
CFU’s konsulenter har udarbejdet pædagogiske vejledninger til mange af materialerne med idéer og forløb til
undervisningen – og der kommer løbende flere til.
Vejledningerne ligger på de enkelte materialers sider i
mitCFU eller optræder som kapitelsæt i film og tv-udsendelser.

Du booker – vi bringer
De materialer, du booker, leverer vi til din skole på skolens
faste køredag. Du får en mail, når materialerne er pakket
og klar til at blive sendt til dig, og en sms, når vi har leveret dem på din skole.

Få hjælp
I mitCFU kan du blive guidet gennem korte vejledningsvideoer om fx søgning, booking, streaming, elevadgang,
huskesedler, overlays, undertekster og kapitelmærker.
Find dem under ?-tegnet i menubjælken eller på
wiki.mitcfu.dk.
Du kan også kontakte dit lokale CFU for hjælp og sparring
– find kontaktinfo på cfu.dk.
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Lån, læs og stream på

mitcfu.dk

