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Forord
Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan udsende kursuskataloget for skoleåret 2020-2021.
Vi har bl.a. i samarbejde med skolerne fundet frem til kurser, som støtter
op om det arbejde, der udføres på de bornholmske skoler.
Kursusprogrammet spænder vidt – fra praktiske hands on-kurser til mere
teoretiske kurser, men alle med det fokus at klæde skolens medarbejdere
bedst muligt på til at udføre de mange komplekse opgaver, som hverdagen
på skolerne byder på.
Der er stadig fokus på elevernes sproglige udvikling og rigtig mange
kurser understøtter det arbejde. Innovation og entreprenørskab er også
et af de tværgående emner i skolen. Her har vi valgt at tilbyde kurser, der
understøtter undervisernes arbejde med fx konkurrencerne First Lego
League og Edison, som rigtig mange skoler deltager i.
Bogens År, som har fokus på at understøtte elevernes lyst til at læse og
glæde ved litteratur, har inspireret til adskillige kurser, hvor det tema er i
højsædet. Læse-skrivekampagnen har i år temaet Mysteriet om, som også
understøtter elevernes lystlæsning.
Vær også opmærksom på, at vi fortsætter med den mangeårige tradition
med at kåre Bornholmsmesteren i oplæsning for 7. klasserne. Som noget
nyt har man nu også mulighed for at blive Bornholmsk stormester i oplæsning, hvis man går i 4. klasse.
Klasseledelse, trivsel og inklusion er fortsat vigtige temaer, og derfor vil
man også i kataloget kunne finde en lang række kurser, som kan ruste
medarbejderne til at kunne tackle de udfordringer som hverdagen i skolen
byder på.
Alle fag har fået nye faghæfter i løbet af året. Det har naturligvis indflydelse på den daglige undervisning, og vores mange kurser i de enkelte fag
vil selvfølgelig understøtte den faglige udvikling.
Inspirationsmøderne og de faglige netværk er i det hele taget med til at
opdatere underviserne på nye regler, nye materialer og tilgange til undervisning samtidig med, at der sker en videndeling og erfaringsudveksling
på tværs af skoler, kommunale som private. I netværk for matematik- og
læsevejledere deltager undervisere fra ungdomsuddannelser efter aftale.
Det sker i håb om, at vi sammen kan bygge bro og lette overgangene fra
grundskole til ungdomsuddannelse. Som noget nyt har vi valgt at lægge
alle netværks- og inspirationsmøder på torsdage i håb om, at det passer
bedre i skolernes planlægning.
Det er vigtigt, at CFU Bornholms kurser kan bruges i praksis og opleves
vedkommende og relevante af deltagerne. Kompetenceudvikling hos skolens personale er helt centralt for at kunne tilbyde en skole, hvor alle elever
trives og hver enkelt lærer mest muligt.
Jeg glæder mig over endnu en gang at kunne byde velkommen til et nyt
spændende kursusår på Center for Undervisningsmidler Bornholm!

Kirsten Lenz
Teamkoordinator ved CFU Bornholm,
Københavns Professionshøjskole
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KURSER

Vi har særlig opmærksomhed på
elevernes sproglige
udvikling i fagene, herunder
hvordan man som underviser
bedst støtter tosprogede elevers
sproglige udvikling.

DANSK
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DANSK

KURSER

A
DATO

19.08.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

Infomøde om prøverne i dansk FP9
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen samt lærerstuderende,
der har/får dansk som undervisningsfag.

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent,
beskikket censor

KURSUSNR.
209430

Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den
mundtlige prøve i dansk i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige
udgangspunkt.
Mål
At lærerne kender til krav og formalia, så det kan tænkes ind i
planlægningen af undervisningen.
Indhold
Vi vil bl.a. komme ind på:
• Hvad testes der i?
• Hvordan afvikles og rettes dansk, skriftlig fremstilling?
• Ideer til, hvordan eleverne gøres klar til de skriftlige prøver.
• Gennemgang af krav og formalia til tekstopgivelser til den mundtlige prøve.
• Ideer til, hvordan der kan arbejdes hen til den mundtlige prøve.
• Vigtige datoer og tidsfrister.

A
DATO

03.09.2020
Kl. 12.00-16.00

Skab sammenhæng og variation med
understøttende aktiviteter
Målgruppe
Lærere og pædagoger, der samarbejder om dansk i indskolingen.

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Tina Therkildsen,
afdelingsleder

KURSUSNR.
209423

KOM GERNE
SOM TEAM!
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Kom, lærere og pædagoger i danskteamet i indskolingen, og planlæg sammen forløb til årsplanen for skoleåret!
Skab sammenhæng og variation med understøttende aktiviteter.
Mål
At deltagerne får hjælp til at strukturere det danskfaglige samarbejde.
Indhold
Bliv klædt på til at tilrettelægge understøttende aktiviteter, så aktiviteterne
supplerer og understøtter forløb i danskundervisningen og fremmer elevens
alsidige udvikling.
På denne kursusdag kommer teamet til at arbejde med fælles bærende
pædagogiske principper i danskundervisningen.
Teamet udvikler fælles undervisningsforløb til skoleåret ud fra et fælles årshjul med udgangspunkt i kompetenceområderne i dansk.
Der arbejdes ud fra faghæftet i dansk, Folkeskoleloven og Loven om understøttende undervisning.
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DANSK

KURSER

A
DATO

09.09.2020
Kl. 13.15-15.45

PRIS

995,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Steffen Larsen,
anmelder

KURSUSNR.
209443

Bliv opdateret på børne- og ungelitteraturen
Målgruppe
Læringsvejledere, dansklærere og alle andre med interesse for
børne- og ungelitteratur.

Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungelitteratur?
Vil du gerne vide, what's hot og what's not?
Steffen Larsen kommer igen i år og fortæller engageret om aktuelle bøger.
Mål
At inspirere og opdatere undervisere omkring børne- og ungelitteratur
netop nu.
Indhold
Steffen Larsen, som anmelder børne- og ungelitteratur, fortæller engageret
om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger.
Han kommer rundt i alle genrer af børne- og ungelitteratur og fænger tilhøreren med sin humor og store viden.

A
DATOER

10.09.2020
26.11.2020
04.02.2021
08.04.2021
Kl. 14.00-16.30

PRIS

545,00 kr. x 4
Gratis under abonnement

TOVHOLDER

Helle Vaabengaard,
læse-skrivekonsulent ved
PPR

KURSUSNR.
209437

Netværksmøder for læsevejledere og
specialundervisningslærere
Målgruppe
Lærere, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning.

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden
og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.
Mål
At deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring.
At deltagerne bliver præsenteret for de nyeste læremidler og deler viden og
erfaringer med kolleger i et fagligt forum.
Indhold
Netværksmøderne er et forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og
videndeling.
På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på
læse- og skriveområdet.
Der vil være kortere oplæg fra bl.a. tovholdere og deltagere om relevante
temaer.
I skoleåret 2020-2021 er der et kommunalt indsatsområde støttet af BUVM
omkring læselyst i forbindelse med indsatsen Bogens år.
Erfaringer fra projektet vil blive formidlet løbende på netværksmøderne.
Dagsorden sendes ca. en uge før mødet via mail.

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2020-2021
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DANSK

KURSER

At fremstille tekster i de tre tekstkategorier
DATO

22.09.2020
Kl. 10.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 5.-10. klasse.

PRIS

1195,00 kr.

UNDERVISER

Birgitte Therkildsen,
læremiddelforfatter og
danskfaglig konsulent i
Greb om Dansk

KURSUSNR.
209411

OBS!
Medbring pc

Ved tilmelding til
begge kurser er
prisen 2000 kr.

Vi sætter spot på kendetegn og processer ved arbejdet med hhv. brugstekster, fagtekster og æstetiske tekster.
Desuden undersøger vi, hvordan de tre tekstkategorier indgår i de skriftlige
prøver i dansk i 9. og 10. klasse.
Mål
At deltagerne dels får overblik over kendetegn ved fagets tre tekstkategorier, og dels tilegner sig undervisningsideer og konkrete forløb til arbejdet
med at gøre skrivearbejdet dynamisk.
Indhold
Kurset har et særligt fokus på arbejdet med skrivekompetence og skriftlighed i grundskolens ældste klasser.
Rammen er de tre tekstkategorier og herunder skrivesituationen, dvs. den
kontekst, som teksterne skrives ind i.
Herudfra fokuseres på afsender, hensigt, modtager og medie.
Vi arbejder med forskellige eksempler på skriveforløb med kortere og længere skriveopgaver, både til den daglige undervisning og i forbindelse med
de afsluttende prøver i skriftlig fremstilling, samtidig med at vi kigger på
stilladsering af skriveprocessen.

Hovedværkslæsning og mundtligt arbejde
DATO

23.09.2020
Kl. 10.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 6.-10. klasse.

PRIS

1195,00 kr.

UNDERVISER

Birgitte Therkildsen,
læremiddelforfatter og
danskfaglig konsulent i
Greb om Dansk

KURSUSNR.
209414

OBS!
Medbring pc eller iPad
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Overblik, fordybelse og formidling - i arbejdet med fiktive værker, andre
tekster og mundtlighed i dansk.
Hvad skal vi vælge at læse med eleverne, og hvordan kan vi nuancere arbejdet med de større fiktive værker, så eleverne motiveres og engageres?
- Og hvordan kan de fiktive værker spille en (større) rolle ved de mundtlige
prøver?
Mål
At deltagerne møder nye ideer til større fiktive værker i danskundervisningen, og afprøver forskellige tilgange til arbejdet med værkerne.
Indhold
På kurset får du ideer til arbejdet med de større fiktive værker og et opdateret overblik over den mundtlige prøves krav, udfordringer og muligheder.
Vi arbejder med:
• Valg af og fordybelse i de større fiktive værker - både romaner og andre
æstetiske værker - konkrete eksempler.
• Opgivelser, fordybelsesområder og de tre tekstkategorier: Litteratur og
andre æstetiske tekster, fagtekster og brugstekster til den mundtlige
prøve.
• Eksempler på undervisningsaktiviteter, hvor prøvens elementer indgår, fx
valg, begrundelse, fordybelse, perspektivering og oplæsning.
• Lærerrollen ved den mundtlige prøve.
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DANSK

KURSER

Sikker læsning i 2.-3. klasse
- Hvad ved vi, og hvad gør vi?
DATO

22.10.2020
Kl. 13.00-16.00

Målgruppe
Læsevejledere og dansklærere i 2.-3. klasse.

PRIS

795,00 kr.

UNDERVISER

Ina Borstrøm,
Selvstændig
læsekonsulent og
læremiddelforfatter

KURSUSNR.
209429

A
DATO

05.11.2020
Kl. 13.00-16.00

Eleverne har knækket koden og har fået en god læsestart. Men hvordan sikrer vi elevernes fortsatte udvikling? Hvad siger forskningen om det næste
udviklingstrin, og hvordan arbejder vi med flydende læsning og stavning i
praksis?
Mål
At sikre den nødvendige faglige ballast i flydende læsning og skrivning.
Indhold
• Gennemgang af skriftsproglige komponenter og deres betydning for en
flydende læsning og skrivning.
• Konkrete eksempler på skriftsproglige aktiviteter, der styrker sammenhængende læsning og skrivning.
• Inspiration til, hvordan den etablerede viden om læsning og stavning overføres til den daglige undervisning, så eleverne udvikler en både hurtig og
sikker læse/skrivefærdighed.

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209432

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige
områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste
materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.
Mål
At deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige
tilgange til læring.
Indhold
Inspirationsmødet indeholder bl.a.:
• Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet om danskfaget.
• Danskfagets trends og temaer.
• Præsentation og dialog om læremidler fra bl.a. mitCFU.dk om e-bøger,
streaming af film og tv m.m.
• Teknologiforståelse i danskfaget.
• Sproglig udvikling.
• Erfaringsudveksling og videndeling.

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2020-2021
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KURSER

A
DATO

03.12.2020
Kl. 13.00-16.00

Inspirationsmøde for dansklærere på
mellemtrinnet
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209433

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige
områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste
materialer. Få samtidig inspiration til at arbejde med årets læse-/skrivekampagne. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.
Mål
At deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring.
Indhold
Inspirationsmødet indeholder bl.a.:
• Introduktion til årets læse-/skrivekampagne.
• Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet om danskfaget.
• Danskfagets trends og temaer.
• Præsentation og dialog om læremidler fra bl.a. mitCFU.dk om e-bøger,
streaming af film og tv m.m.
• Teknologiforståelse i danskfaget.
• Sproglig udvikling.
• Erfaringsudveksling og videndeling.

Undervisning i sprogforståelse i læsning
- allerede i indskolingen
DATO

19.01.2021
Kl. 12.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i indskolingen.

PRIS

995,00 kr.

UNDERVISER

Elevers sprogforståelse har afgørende betydning for deres læseforståelse.
På kurset ser vi på, hvordan man kan arbejde systematisk med sprogforståelse allerede i indskolingen og derved understøtte den senere læseforståelse.

KURSUSNR.

Mål
Du får viden og ideer til, hvordan du kan undervise i ordkendskab, inferenser
og tekststruktur allerede i indskolingen.
Du får opøvet dine færdigheder i at stille inferenskrævende spørgsmål.

Hanne Trebbien
Daugaard,
selvstændig, ph.d.

119403

Indhold
På kurset præsenteres udvalgte metoder, der er afprøvet i international
forskning, og der gives eksempler på konkrete (danske) opgaver og aktiviteter, bl.a. fra materialet En på Sproget, hvori der arbejdes med ordkendskab
og inferenser (tankeslutninger), samt med udvalgte tekststrukturer, der
kendetegner fagtekster.
Der lægges vægt på, at deltagerne på kurset træner deres færdighed i at
identificere de steder i tekster, hvor der er behov for, at eleverne drager
inferenser.
Kursusformen vil veksle mellem oplæg og deltageraktiviteter.
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DANSK

KURSER

A
DATO

21.01.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS

895,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Rachel Röst,
stifter og leder af
Læs for Livet

KURSUSNR.
119404

Læs for Livet - Spot på læselysten
Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen, herunder læse- og
læringsvejledere.

Hvordan giver man adgang til bøger og skaber læselyst blandt børn og unge,
der ellers har modstand mod bøger og ikke-alderssvarende læseevner? Og
hvordan får man læselysten til at spire?
Mål
Rachel Röst kommer i sit oplæg ind på, hvilken forskel adgang til bøger kan
gøre for børn og unge.
Indhold
Læs for Livet er en nonprofit-organisation, der blev stiftet i 2012 af Rachel
Röst. Hun er børnebogsforfatter og cand. mag i litteraturvidenskab og leder
Læs for Livet i dag.
Med udgangspunkt i tanken om, at litteratur kan forandre liv, har organisationen indsamlet gode bøger og doneret skræddersyede biblioteker til
institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
Oplægget handler om at give adgang til bøger og skabe læselyst, samt den
forskel, litteratur kan gøre for målgruppen.
Rachel Röst fortæller om metoden bag Læs for Livets bogsamtaler som vigtigt middel til at få læselysten til at spire. Her præsenteres også mønstrene
i, hvilke bøger udsatte børn og unge læser af lyst med udgangspunkt i Læs
for Livets egne data.

A
DATO

26.01.2021
Kl. 13.00-16.00

Funktionel grammatik
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 3.-10. klasse.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Dorte Haraldsted,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119408

Vil du gerne arbejde funktionelt med grammatik, så sproglig bevidsthed
bliver en naturlig del af arbejdet med litteratur, fagtekster og brugstekster?
Lær et funktionelt sprog om sprog, som skaber bevidsthed om de sproglige
ressourcer, som kendetegner fx berettende, argumenterende og reflekterende tekster.
Mål
Målet er, at du vil:
• Blive klædt på til at undersøge forskellige teksters sprog og struktur
(fremstillingsformer).
• Klar til at arbejde med autentiske tekster som modeltekster (æstetiske
tekster, brugstekster og fagtekster).
• Få erfaring med stilladseringsværktøjer som skriverammer, tjeklister og
fællesskrivning.
• Lære et funktionelt sprog om sprog (omstændigheder, deltagere og processer).
Indhold
På kurset kommer du til at undersøge forskellige teksters struktur og
sproglige kendetegn. Med små analyse- og skriveopgaver får du erfaring
med værktøjerne modeltekster, skriverammer og fællesskrivning, som kan
stilladsere elevernes skrivning og læsning og styrke deres sproglige bevidsthed.
CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2020-2021
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DANSK

KURSER

A
DATO

10.03.2021
Kl. 13.00-16.00

Molevitten
– nyt dansksystem, der får alle med!
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 0.-2. klasse.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

Sådan lærer elever at mestre læsning og får lyst til litteratur – og dermed
læseglæde.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne får indblik i Molevittens læse- og litteraturspor med fokus på
litteratursporet.

Kenneth Jakobsen Bøye,
læremiddelforfatter og
redaktør

KURSUSNR.
119417

Indhold
Bliv klogere på dansksystemet Molevittens to spor, læse- og
litteratursporet:
• Det læsepædagogiske spor har fokus på mestring, individuelle læsebøger
og gentagen læsning, så alle elever får en god læsestart.
• Litteratursporet har fokus på elevernes aktive møde med teksterne, hvor
leg, sanser og fællesskabet er i centrum.
Deltagerne får udleveret et eksemplar af Molevitten - passende til deres
klassetrin.

A
DATO

17.03.2021
Kl. 14.30-16.30

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og
pædagoger i børnehaveklassen
Målgruppe
Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen.

PRIS

495,00 kr.
Gratis under abonnement

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen!
Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring.
At deltagerne deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum.

Kirsten Lenz,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119401

14

Indhold
• Oplæg om aktuelt tema.
• Børnehaveklassen og it.
• Sproglig udvikling.
• Præsentation af de nyeste materialer, som du kan låne på www.mitcfu.dk.
• Erfaringsudveksling og videndeling.
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DANSK

KURSER

A
DATO

23.03.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS

895,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Lisbeth Hædersdal,
læringskonsulent

KURSUSNR.
119441

A
DATO

14.04.2021
Kl. 13.00-16.00

OBS!

Se kurset:
"GØR DIN FORTÆLLING LEVENDE"
på side 36

Dansk som andetsprog
Målgruppe
Lærere, der har elever med dansk som andetsprog i deres
undervisning.

Føler du dig usikker på, hvordan du giver dine elever med dansk som andetsprog de bedste betingelser for at lære, eller vil du bare gerne opdateres
med nyeste forskning på området?
Mål
At klæde lærerne på til at understøtte deres DSA-elever i den daglige
undervisning.
Indhold
På kurset om dansk som andetsprog stiller vi skarpt på, hvordan praktikere
kan understøttes med evidensbaseret viden om de bedste overordnede
metoder til undervisning i andetsprogstilegnelse og sproglig udvikling for tosprogede elever. Der er evidens viser at tosprogede elever får størst muligt
udbytte af skolens undervisning, hvis den fagprofessionelle supplerer egne
foretrukne metoder med de elementer, som forskning peger på som
effektive. I indføres i teorien omkring sprogtilegnelse, hvorefter vi dykker
ned i tre væsentlige punkter, der skal skabes systematik for og sættes i spil
med egen praksis for at skabe den ønskede effekt:
• Hvordan identificeres og afdækkes elevernes sprogstøttebehov helt konkret?
• Hvordan organiseres undervisning og understøttelse af elevens behov i
praksis gennem ændrede metoder og konkrete tiltag?
• Hvordan sker en evaluering/vurdering og løbende justering af praksis?

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i indskolingen.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119415

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige
områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste
materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.
Mål
At deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring.
Indhold
Inspirationsmødet indeholder bl.a.:
• Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet om danskfaget.
• Danskfagets trends og temaer.
• Præsentation og dialog om læremidler fra bl.a. mitCFU.dk om e-bøger,
streaming af film og tv m.m.
• Teknologiforståelse i danskfaget.
• Sproglig udvikling.
• Erfaringsudveksling og videndeling.

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2020-2021
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DANSK

KURSER

A
DATO

21.04.2021
Kl. 13.00-16.00

Skriftlighed i danskfaget
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 1.–5. klasse.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Louise Sletterød,
læse- og læringsvejleder

KURSUSNR.
109438

A
DATO

20.05.2021
Kl. 14.00-16.00

Skrivefærdigheder er en vigtig kompetence, både til personlig og faglig udvikling. Danskfaget rummer et væld af muligheder for at eksperimentere og
udvikle den skriftlige kompetence. Men hvordan får vi støttet eleverne, så de
opnår kompetencer og får lyst til at bruge skriftsproget?
Mål
At deltagerne kan understøtte deres elevers skriftsproglige udvikling.
Indhold
Deltagerne bliver præsenteret for områder i danskfaget, hvor udvikling af
skrivefærdigheder naturligt indgår.
Der vil blive præsenteret skrivestrategier til flere tidspunkter i skriveprocessen.

Evaluering af FP9 i dansk
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen.

PRIS

495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent,
beskikket censor

KURSUSNR.
119412

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes prøve i skriftlig
fremstilling i dansk, men derimod den statsligt beskikkede censor.
Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan
udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.
Mål
At give dansklærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervisning i skriftlig fremstilling.
Indhold
Hvad er der lagt vægt på i årets prøver?
Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?
Vi gennemgår årets prøver, og på baggrund af disse gives råd og ideer til,
hvordan man som lærer kan forberede sine elever til FP9.

16
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DANSK

KURSER

Den nye børnelitteratur og sociale medier i
mellemtrinnets danskundervisning
DATO

Målgruppe
Dansklærere i 3.-6. klasse samt læse- og læringsvejledere.

25.05.2021
Kl. 10.00-16.00

PRIS

1250,00 kr.

UNDERVISER

Kursusdagen sætter spot på cremen af moderne dansk børnelitteratur og
på nogle af de medier, som mellemtrinseleverne ynder at bruge tid på.

Trine May,
læremiddelforfatter

KURSUSNR.
119407

Mål
At deltagerne får en indføring i moderne dansk børnelitteratur, og at de får
inspiration og konkrete ideer til, hvordan den kan indgå i undervisningen, så
både elevernes læse- og fortolkningskompetence udvikles. At de får inspiration til, hvordan sociale medier kan indgå i undervisningen mhp., at den
enkelte elev bliver mere bevidst om sit medieforbrug.
Indhold
Du får en præsentation af de allernyeste og bedste børnelitterære værker
for de 9-13-årige – og ikke mindst får du masser af ideer til, hvordan du kan
gå til værks i undervisningen, så alle elever aktiveres og engageres i litteraturen. Vi kommer både ind på, hvordan vi kan udvikle elevernes selvstændige
læsning, og hvordan vi kan organisere arbejdet med fortolkning af fælles
litterære tekster.
Børnelitteraturen har de senere år været kendetegnet ved, at flere modaliteter er sat i spil og blander sig med hinanden på alternative måder. De
mange modaliteter er ikke tilfældige, men signalerer betydning og udgør
dermed en væsentlig del af den historie, værket vil formidle. Udgivelserne er
ikke alene æstetiske mesterværker – de rummer også et enormt potentiale
for udvikling af elevernes litterære og multimodale kompetencer.
Vi kommer ind på, hvad en roman, en billedbog, en tegneserie og en graphic
novel er, og hvordan de forskellige formater forenes i spændende hybrider,
der stiller store krav til læserens multimodale kompetence.
Herefter ser vi på, hvordan vi kan byde elevernes foretrukne medier
YouTube, Instagram, TikTok og Snapchat ind i klassen. Målet er, at eleverne
bliver bevidste om dataetik og om de principper, sociale medier er styret af
– og dermed får et mere reflekteret forhold til eget mediebrug

Bogens år – læseglæde og læselyst!

På disse kurser får du inspiration til at formidle litteratur til dine elever:
Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen
Molevitten – nyt dansksystem, der får alle med!
Den nye børnelitteratur og sociale medier i mellemtrinnets danskundervisning
Hovedværkslæsning og mundtligt arbejde
Læs for Livet - Spot på læselysten

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2020-2021
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DANSK

KURSER

Vi har særlig opmærksomhed på
elevernes sproglige udvikling i
fagene. Grammatik og
ordforråd er i fokus både i
engelsk- og tyskfaget.

SPROG

ENGELSK OG TYSK
18
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SPROG

KURSER

A

Get Them Talking
- få sprogstrategierne i spil

DATO

29.09.2020
Kl. 10.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk i 4.-10. klasse.

PRIS

1650,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Lise Fenger Poulsen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209424

OBS!
Medbring pc eller iPad

Hvordan støtter man som engelsklærer bedst sine elevers udvikling af et
aktivt sammenhængende sprog?
Hvordan får man de svage og stille elever på banen og skaber et trygt klasserum i engelsk?
Få en hands on-intro til nye spændende ideer og forløb med fokus på kommunikation, mundtlighed og ordforråd!
Mål
• Du får teoretisk viden om kommunikative sprogstrategier og sprogindlæring.
• Du får mulighed for at afprøve en række lege og aktiviteter, der fremmer
tryghed, fluency og mundtlighed i engelskundervisningen.
• Du får kendskab til digitale værktøjer, der booster den mundtlige kommunikation.
Indhold
Hvordan støtter man som engelsklærer bedst sine elevers udvikling af et
aktivt sammenhængende sprog?
En undervisning, hvor fluency og voksende ordforråd spiller sammen?
Hvordan får man de svage og stille elever på banen og skaber et dynamisk
klasserum, hvor alle elever tør sige noget og hvor alle bliver dygtigere, både
de stærke og de svage? De færreste elever bliver gode til at tale engelsk af
at sidde i et hjørne og lytte til de andre.
Dette kursus fokuserer særligt på den mundtlige kommunikation i engelskundervisningen, men også på elementer af den skriftlige:
• Øvelser til at styrke de kommunikative strategier.
• Ordforrådslege og andre sprogaktiviteter på fødderne.
• Strukturer, der skaber høj aktivitet, men samtidig tryghed i sprogindlæringen.
• Forskellige former for kommunikative spil.
• Digitale værktøjer, der træner eller understøtter kommunikationen.

Tilmelding til kurser
Senest 2. juli 2020
se side 66
ucc.dk/cfu/om-kurser/bornholm
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SPROG

KURSER

Playing With Grammar - How do we teach
grammar, so the pupils remember it?
DATO

02.12.2020
Kl. 10.00-16.00

Målgruppe
Teachers teaching 5th-10th grade.

PRIS

1145,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Sarah Nakel,
English teacher and
advisor

KURSUSNR.
209427

OBS!
Medbring pc og/eller
iPad.

A
DATO

14.01.2021
Kl. 08.30-11.30

’Playing with grammar’ has been compiled, due to questions I am frequently
asked, and think about a lot in my own teaching….
How do we teach grammar? Or more importantly:
How do we teach grammar, so the pupils remember it?
Mål
You will be presented with ways of supporting your grammar teaching, using
hands on, practical ideas and activities to stimulate your pupils of all levels.
Indhold
‘Playing with grammar’ is a hands on course, designed to give language teachers new insights into how to use physical activities, to stimulate pupils into
recognizing and learning diverse grammar forms in texts and exercises.
Very often pupils are left to sit quietly in the classroom, working through
page after page of grammar exercises. This, however, seldom leads to an
understanding of how they use language in practice, or transfer it when
doing written work.
Through social interaction and by stimulating the language and learning
skills, we will play our way throughout the day, using a hands on, functional
language teaching approach to absorb grammar.
All the games can be used and modified for different grammar structures
and different languages. So even though the teaching will be in English, you
can transfer all of the ideas into other languages.

Skriftligt arbejde i tysk
- Er du træt af at sidde og rette Google Translate?
Målgruppe
Tysklærere i 7.-10. klasse.

PRIS

895,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Mathilde Nygaard Beck,
cand.mag. i tysk og
dramatik og
lærebogsforfatter

KURSUSNR.
119410

OBS!
Medbring pc

Inkl. frokost ved
samtidig deltagelse
i kurset "Grammatik
im Kontext lernen"
på side 21

Har du lyst til at se nærmere på arbejdet med elevens styrker og svagheder
i skriftligt arbejde i tysk? Er du i tvivl, om eleven bruger din feedback? Vil du
arbejde videre med en konstruktiv elev-til-elev-feedback?
Mål
At deltagerne får indblik i, hvordan eleverne tilegner sig fremmedsproget,
får ideer til udvikling af ordforråd samt bliver bekendt med rettestrategier
og feedbackmuligheder.
Indhold
Er du tit frustreret over at bruge tid på at rette skriftlige afleveringer, som
ikke viser noget om elevens styrker og svagheder og ej heller fremmer
elevens læring? Bruger du nogle gange mere tid på at mistro brug af Google
Translate end på at rette selve opgaven? Vi ser på typer af skriftligt arbejde
i hverdagen og på afleveringer, som lægger vægt på, at eleven tilegner sig
en viden om fremmedsprogets opbygning og opøver sprog og terminologi
om grammatiske emner. Andre øvelser tager afsæt i at udvikle ordforråd, så
eleven aktivt får trænet/automatiseret grammatiske strukturer og vendinger.
Workshoppen veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som kursusdeltager medvirker aktivt. Du vil gå hjem med en taske fyldt med øvelser
og ideer, du kan bruge næste dag og mange moduler frem.
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SPROG

KURSER

A
DATO

14.01.2021
Kl. 12.30-16.00

Grammatik im Kontext lernen
Målgruppe
Lærer, der underviser i tysk i 7.-10. klasse.

PRIS

895,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Mathilde Nygaard Beck,
cand.mag. i tysk og
dramatik og
lærebogsforfatter

KURSUSNR.
119409

Inkl. frokost ved
samtidig
deltagelse i kurset
"Skriftligt arbejde i
tysk" på side 20

A
DATO

18.03.2021
Kl. 12.00-16.00

Med afsæt i mottoet ”Aktive elever lærer mest” ser vi på grammatikarbejde
i kontekst. Eleverne skal styrke deres formidlingsevne og sproglige korrekthed. De skal lykkes med deres sprog. Du får ideer til, hvordan faste vendinger automatiseres, og hvordan grammatikundervisningen kan integreres i
arbejdet med fx autentiske tyske tekster/film/sange.
Mål
At deltagerne får redskaber til at styrke elevernes formidlingsevne og
sproglige korrekthed i tyskundervisningen – både mundtligt og skriftligt.
Indhold
På dette kursus vil vi have fokus på, hvordan vi i tyskundervisningen kan
arbejde med ’sprogligt fokus’ ud fra et kommunikativt sprogsyn. Arbejdet
med ’sprogligt fokus’ skal have afsæt i de kontekster, hvor sproget optræder. Målet er, at styrke elevernes formidlingsevne og sproglige korrekthed i
tyskundervisningen – både mundtligt og skriftligt.
Sprogets form og rette indhold læres ved aktivt at bruge det i forskellige
sammenhænge og at opnå refleksion om sproget og sprog, der lykkes. I
løbet af kurset vil du blive præsenteret for elevaktiverende øvelser, som
tager udgangspunkt i kommunikationen i hverdagssituationer. Opgaverne,
der præsenteres, har også fokus på at styrke de sociale relationer i klassen
gennem fx spil, leg, skæve og kreative opgaver.
Du vil gå hjem med et væld af ideer til øvelser, du kan bruge med det
samme.

Aktuelle Lehrmittel ins Spiel bringen
Målgruppe
Tysklærere i 7.-10. klasse.

PRIS

825,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Christina Hellensberg,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119400

OBS!
Medbring pc eller iPad

Interesse for tysk er afgørende for, at eleverne bliver dygtige til faget. Vejen
til at skabe engagementet hos eleverne er bl.a. at bruge vedkommende
læremidler og de måder, du bruger dem på. Tag med på opdagelse i læremidlernes univers. Hvad kan du låne og streame fra CFU, og hvordan kan
materialerne bruges i tyskundervisningen?
Mål
At deltagerne får indblik i læremidler til tyskfaget.
Indhold
Deltagerne præsenteres for nyeste bøger, film og tv-udsendelser og ideer
til, hvordan de kan være afsæt for mundtlig og skriftlig kommunikation og
kulturformidling.
Kurset er en enestående mulighed for at blive helt opdateret på, hvordan de
læremidler, CFU tilbyder, kan bruges til lave en engagerende og faglig relevant tyskundervisning. Hvordan kan læremidlerne og den måde, de bruges
på, spille en rolle ift. fx mundtlighed, differentiering og læringslyst?
På kurset vil vi veksle mellem input, drøftelser og hands on-ideer og
idéudveksling i relation til praksis.
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SPROG

KURSER

A
DATO

22.04.2021
Kl. 13.00-16.00

Inspirationsmøde for engelsklærere
Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119416

A
DATO

26.05.2021
Kl. 14.00-16.00

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på
faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de
nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.
Mål
At deltagerne bliver fagligt opdaterede og får inspiration til forskellige tilgange til læring.
Indhold
Inspirationsmødet indeholder bl.a.:
• Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet om engelskfaget.
• Engelskfagets trends og temaer.
• Præsentation og dialog om læremidler fra bl.a. mitCFU.dk om streaming af
film og tv m.m.
• Teknologiforståelse i engelskfaget.
• Sproglig udvikling.
• Erfaringsudveksling og videndeling.

Evaluering af FP9 i engelsk
Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk i udskolingen.

PRIS

495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Maiken Adelsten,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119413

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i engelsk, FP9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor
ikke mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad
eleverne generelt har svært ved.
Mål
At give engelsklærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervisning i skriftlig engelsk.
Indhold
Hvad er der lagt vægt på i årets prøver?
Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?
Vi gennemgår årets prøver, og på baggrund af disse gives råd og ideer til,
hvordan man som lærer kan forberede sine elever til FP9.
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SPROG

KURSER

Elevernes sproglige udvikling i
matematik er i fokus.
Der er også gode muligheder
for, at læreren styrker de faglige
kompetencer gennem kurser og
netværk.

MATEMATIK &
NATURFAG
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MATEMATIK & NATURFAG

A
DATOER

20.08.2020
25.03.2021
Kl. 14.00-16.00

PRIS

495,00 kr. x 2
Gratis under abonnement

TOVHOLDER
Henrik Balle,
lærer

KURSUSNR.
209442

A
DATO

25.08.2020
Kl. 14.00-16.00

PRIS

495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Dorthe Pauck Due,
lærer, vejleder,
beskikket censor

KURSUSNR.
209431

KURSER

Netværksmøder TI-Nspire
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik på mellemtrinnet og i udskolingen.

Deltag i et netværk omkring brug af TI-Nspire CAS med dine kolleger fra
egen og andre skoler.
I netværket har du mulighed for at dele viden og erfaringer med dine kolleger.
Mål
At deltagerne får mulighed for at kvalificere brugen af TI-Nspire i undervisningen.
Indhold
Det første netværksmøde vil have fokus på TI-Nspire i forhold til prøven i
matematik i maj 2020.
På netværksmøderne udveksles tips, tricks og gode erfaringer med undervisningen med TI-Nspire.
Der er også mulighed for at få styr på tekniske og pædagogiske udfordringer med programmet sammen med kolleger.

Infomøde om prøverne i matematik FP9
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen samt
lærerstuderende, der har/får matematik som undervisningsfag.

Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den
mundtlige prøve i matematik i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige udgangspunkt.
Mål
At lærerne kender til krav og formalia, så det kan tænkes ind i planlægningen af undervisningen.
Indhold
Vi vil bl.a. komme ind på:
• Hvad pøves der i?
• Hvordan afvikles og rettes hhv. matematik med og uden hjælpemidler?
• Ideer til, hvordan eleverne gøres klar til de skriftlige prøver.
• Gennemgang af krav og formalia til tekstopgivelser til den mundtlige udtræksprøve.
• Ideer til, hvordan der kan arbejdes hen mod den mundtlige prøve.
• Vigtige datoer og tidsfrister.
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MATEMATIK & NATURFAG

A
DATO

23.09.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISERE

Anja Vilsholm,
biolog og naturvejleder,
Ulla Didriksen,
biolog og koordinator
for Skoletjenesten på
Bornholm

KURSUSNR.
209426

STED
Vi mødes ved P-pladsen
ved Snorrebakkesøen i
Rønne
OBS!
Medbring praktisk
påklædning alt efter
vejret

A
DATOER

24.09.2020
19.11.2020
11.02.2021
15.04.2021
Kl. 14.00-16.30

PRIS

545,00 kr. x 4
Gratis under abonnement

TOVHOLDER

Helle Vaabengaard
Pedersen,
læse-skrivekonsulent ved
PPR

KURSUSNR.
209406

KURSER

Økobasen
- et naturværksted med mange muligheder
Målgruppe
Pædagoger i dagtilbud og skole, lærere i indskoling, mellemtrin og udskoling, studerende på pædagog- og læreruddannelsen.

Der ligger en perle af en Økobase ved Snorrebakkesøen et stenkast uden
for Rønne, som en del af den Grønne Ring.
Basen er så stor, at der kan sidde en hel klasse indenfor, hvis det regner.
Man må sanke brænde i området og tænde bål, og der er en del grejudstyr
til naturundersøgelser på land og i søen.
Så alt i alt er det et fantastisk sted at bringe børn og elever ud til.
Søen er ikke naturskabt, men er et stenbrud, hvor man bl.a. har hentet kaolin.
I dag er bruddet en sø, hvor der stille og roligt over år er etableret en fauna
og flora til gavn for naturnysgerrige børn og unge.
Mål
At deltagerne får kendskab til Økobasens mange muligheder.
Indhold
En guidning igennem stedets muligheder via små workshops og dialoger.
På kursuseftermiddagen vil du få inspiration til brug af Økobasens mange
muligheder i arbejdet med både små, mellemstore og store børn i naturen.

Netværksmøder for matematikvejledere
Målgruppe
Matematikvejledere i grundskolen. Matematikvejledere fra
ungdomsuddannelserne deltager efter aftale.

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.
Mål
Målet med matematikvejledernetværket er at give matematikvejlederne
mulighed for videndeling og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og
praksis, så den enkelte matematikvejleder støttes i at udføre sin funktion
bedst muligt.
Indhold
Netværksmøderne er et forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og
videndeling.
På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på
matematikområdet.
Deltagerne har også mulighed for at drøfte forskellige faglige problemstillinger i forhold til faget matematik.
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MATEMATIK & NATURFAG

A
DATO

29.09.2020
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Matematik og Sport – et kursus, der tager
udgangspunkt i materialet til Matematikkens Dag
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

Bliv inspireret af materialet til Matematikens Dag, der i skoleåret 2020-2021
kommer til at omhandle emnet Sport.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne i praksis får arbejdet med materialet til Matematikkens Dag:
Matematik og Sport.

Dorthe Pauck Due,
lærer,
formand for
Matematiklærerforeningen Bornholm

KURSUSNR.
209441

A
DATO

30.09.2020
Kl. 13.00-16.00

Indhold
Bornholmske lærere har de sidste år leveret bidrag til Matematikkens Dag,
og i skoleåret 2020-2021 tager materialet fra Matematikkens Dag udgangspunkt i emnet Sport. Om I deltager i selve afviklingen af Matematikkens
Dag på jeres skole, I arbejder med emnet Sport i et tværfagligt forløb i egne
klasser, eller om I har lyst til at blive inspireret til den daglige matematikundervisning, er underordnet. Alle er velkomne til en praktisk dag i matematikkens verden.

TI-Nspire for begyndere og let øvede
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen.

PRIS

625,00 kr.
Gratis under abonnement

Bliv dus med TI-Nspires muligheder.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne får kendskab til TI-Nspire.

Henrik Balle,
lærer

KURSUSNR.
209401

OBS!
Medbring pc, hvor
TI-Nspire har været
aktiveret indenfor den
sidste uge.
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Indhold
En gennemgang af de væsentligste værksteder - (applikationer) i TI-Nspire
CAS.
Der arbejdes med opgaver fra FP9, som giver mulighed for hands on i brugen af de forskellige applikationer, bl.a. Noter, Graf, Geometri og Lister &
Regneark.
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MATEMATIK & NATURFAG

KURSER

Ti-Nspire for let øvede og øvede
DATO

21.10.2020
Kl. 12.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen.

PRIS

795,00 kr.

Hands on med TI-Nspire CAS til problemregning.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne får indsigt i brugen af TI-Nspire i udskolingen.

Henrik Balle,
lærer

KURSUSNR.
209400

OBS!
Medbring pc, hvor
TI-Nspire har været
aktiveret indenfor den
sidste uge.

A
DATO

10.11.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISERE

René L. Vilsholm,
Hanna Piorska,
Kenneth Nielsen,
naturvejledere

KURSUSNR.
209422

STED

NaturBornholm,
Grønningen 30,
Åkirkeby

Indhold
Med udgangspunkt i opgaver fra FP9 i matematik med hjælpemidler afprøves bl.a. brugen af applikationen Lister & Regneark samt de forskellige
grafiske afbildninger som kan genereres heraf fx boxplot, cirkel- og søjlediagrammer. I Geometri applikationen, som kan ses som afløseren for Geogebra i TI-Nspire CAS, afprøves nogle af de forskellige værktøjer og i applikationen Graf gennemgås nogle af de værktøjer, som kan anvendes til en del
konstruktionsopgaver samt funktionsundersøgelse.

Skoletjenesten på NaturBornholm
Målgruppe
Lærere, der underviser i alle naturfag fra indskoling til
ungdomsuddannelserne.

NaturBornholm supplerer skolernes undervisning med emner, vi har meget
viden om eller udstyr til.
Mål
At deltagerne kender til NaturBornholms tilbud og er velforberedte til at
tage eleverne med på besøg.
Indhold
De undervisningstilbud, som NaturBornholm har, bliver introduceret. Det
sker i vores NaturVærksted og Laboratorium, hvor undervisningen foregår,
når vi ikke er ude eller i udstillingerne.
Kursisterne får lov til at prøve eksempler på det, vi laver ved skolebesøgene.
Fx stensavning, dissektion og noget med levende dyr.
Kursisterne bliver også introduceret til booking af forløbene samt til mulighederne for at benytte andre undervisningstilbud gennem Åben Skole eller
partnerskaber sammen med NaturBornholm.
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MATEMATIK & NATURFAG

A
DATO

30.11.2020
Kl. 09.00-15.00

KURSER

Spil i naturfagsundervisningen
Målgruppe
Lærere, der underviser i naturfag.

PRIS

1195,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Anette Vestergaard
Nielsen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209409

Spil er en motiverende faktor, når noget skal læres.
Vi undersøger forskellige spilelementer - fx design, regler og narrativ - og
får indblik i, hvordan elevernes egen udvikling af spil kan være med til at
opnå en dybere forståelse af svære teoretiske og komplicerede emner.
Mål
At deltagerne får ideer til, hvordan spil og spilelementer kan blive til motiverende didaktiske design, der kan gøre svære faglige emner lettere at
fordybe sig i.
Indhold
Rollespil, brætspil og pcspil kan være en indgang til at lære svært teoretisk
stof. I en spilorienteret undervisning sætter vi undervisningstempoet lidt
ned, men skruer op for elevernes motivation og fordybelse i faglige områder.
Med spil i undervisningen bliver eleverne både producenter og konsumenter
og lærer at hacke eksisterende spil, så spildynamikker ændres i en anden
retning.
Vi skal arbejde med flere faglige temaer som fx fordøjelsessystemet, Tragedy of the Commons og global minedrift.
Alle faglige temaer kan skaleres op og ned i forhold til de klassetrin, du
underviser på, og alle aktiviteter bliver holdt op imod de naturfaglige kompetenceområder.

A
DATO

01.12.2020
Kl. 13.00-16.00

Evolution og biodiversitet
Målgruppe
Lærere, der underviser i naturfag i 7.-9. klasse.

PRIS

695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Anette Vestergaard
Nielsen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209408

Dyr og planters evolution og uddøen går hurtigere pga. menneskets indblanding. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og den naturvidenskabelige
fortælling sætter vi på dette kursus fokus på udfordringen med klodens
biodiversitet. Hvordan ved vi det, vi ved, og hvordan arbejder professionelle
forskere med at skaffe viden? De fire kompetenceområder danner grundlag
for didaktiske diskussioner og erfaringsudveksling.
Mål
At deltagerne får redskaber til at bringe forskningen, og hvordan den bruges
eller misbruges, ind i undervisningen.
Indhold
Vi vil arbejde med at bringe forskning ind i klasselokalet og udvikle elevernes
kompetencer i kommunikation ved fx at hente viden fra forskningsrapporter og se på, hvordan denne viden ofte forenkles eller overdrives i diverse
nyhedsartikler. Vi sammenligner den naturvidenskabelige argumentation fra
forskningen med de tekster om naturvidenskab, som vi møder i hverdagen,
og diskuterer og vurderer eventuelle uoverensstemmelser. På baggrund
af det deler vi erfaringer om, hvordan vi kan bruge hverdagens tekster og
forskningsrapporter i undervisningen.
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MATEMATIK & NATURFAG

A
DATO

12.01.2021
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Nye undervisningsforløb på NaturBornholm
Målgruppe
Lærere i alle naturfag fra indskoling til ungdomsuddannelserne.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

NaturBornholm har lavet nogle nye undervisningsforløb, som vi gerne vil vise
dig.

UNDERVISERE

Mål
At deltagerne kender til NaturBornholms nye tilbud og er velforberedte til at
tage eleverne med på besøg.

René L. Vilsholm,
Hanna Piorska,
Kenneth Nielsen,
naturvejledere

STED

Indhold
De undervisningstilbud, som NaturBornholm har, bliver introduceret. Det
sker i vores NaturVærksted og Laboratorium, hvor undervisningen foregår,
når vi ikke er ude eller i udstillingerne.
Kursisterne får lov til at prøve eksempler på undervisning med Plastik i
Østersøen, Brakvand og Dinosaurer. Der er også plads til at se på alle de
andre forløb, som vi udbyder via Skoletjenesten til Bornholm.
Kursisterne bliver også introduceret til booking af forløbene samt mulighederne for at benytte andre undervisningstilbud gennem Åben Skole eller
partnerskaber sammen med NaturBornholm.

A

Talblindhed
- Hvad, hvorfor og hvordan?

KURSUSNR.
119405

NaturBornholm,
Grønningen 30,
Åkirkeby

DATO

07.04.2021
Kl. 13.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik.

PRIS

995,00 kr.
Gratis under abonnement

Elever i vanskeligheder i matematik - med særlig fokus på talblindhed.

UNDERVISER

Mål
At præsentere og diskutere mulighederne for at afgrænse, identificere,
kortlægge og handle på elever med talblindhed.

Bent Lindhardt,
lektor

KURSUSNR.
119421

Indhold
På kurset vil der blive givet forskellige perspektiver på elever i vanskeligheder, og i dette billede placeres begrebet talblindhed.
Vi vil komme ind på årsagssammenhænge og kendetegn på talblindhed. Vi
ser på kortlægning af talblindhed eksemplificeret ud fra den nationale test
som i øjeblikket er gennem en ekstra følgeforskning, og så vil der blive diskuteret, eksemplificeret og afprøvet forskellige tiltag og aktiviteter, som kan
støtte mulige pædagogiske indsatser.
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MATEMATIK & NATURFAG

A
DATO

08.04.2021
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Hvordan arbejder man undersøgende med sine
elever i matematikundervisningen?
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik.

PRIS

995,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Bent Lindhardt,
lektor

KURSUSNR.
109439

Der tales meget om, at eleverne skal kunne arbejde undersøgende, men
hvad er det? Vi vil på kurset se på, hvilke opgavetyper som forskellige typer
af undersøgende virksomhed lægger op til, se på muligheder og faldgruber
samt på, hvordan man kan organisere sin undervisning.
Mål
Deltagerne vil få et bedre overblik på det at etablere en undersøgende undervisning og få gode ideer til aktiviteter i undervisningen.
Indhold
Oplægsholderen har været en central del af det ministerielle projekt KIDM
"Kvalitet i dansk og matematik", hvor 143 skoler på 4.-5. klassetrin har deltaget.
Hovedfokus i projektet har været udvikling af undervisning og aktiviteter,
som kunne støtte undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret læring.
Resultater fra projektet vil indgå sammen med en række gode ideer, som
vil blive præsenteret og afprøvet - med hovedvægt på mellemste og ældste
klassetrin, men også med strejftog til de yngste årgange.
Der vil indgå overvejelser om, hvordan strukturen i undervisningen kan
fremme en undersøgende tilgang, og der vil blive kortlagt forskellige typer
af undersøgende aktiviteter samt diskuteret muligheden for at udvikle den
fleksible og læringsfremmende dialog, såvel mellem eleverne selv, som mellem lærer og elever.

A
DATO

27.05.2021
Kl. 14.00-16.00

Evaluering af FP9 i matematik
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen.

PRIS

495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Dorthe Pauck Due,
lærer, vejleder,
beskikket censor

KURSUSNR.
119414

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, FP9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor
ikke mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad
eleverne generelt har svært ved.
Mål
At give matematiklærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervisning i skriftlig matematik.
Indhold
Hvad er der lagt vægt på i årets prøver?
Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?
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KURSER

KULTURFAG &
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG

A
DATO

18.08.2020
Kl. 13.00-15.30

KURSER

Faglig vejledning i grundskolens historie- og
samfundsfagsundervisning
Målgruppe
Lærere, der underviser i historie og samfundsfag.

PRIS

545,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Morten Buttenschøn,
pædagogisk konsulent i
historie og samfundsfag,
cand.pæd.

KURSUSNR.
209405

OBS!
Kurset foregår via
Skype på Campus
Bornholm.

Der er mange gode intentioner i de nye faghæfter i historie og samfundsfag, men måske er medaljens bagside, at læreren mister overblikket og den
sunde fornuft med de mange informationer?
Mål
At deltagerne bliver præsenteret for et helhedssyn og sammenhæng fagene
imellem fra indskoling til udskoling.
Indhold
På dette kursus får deltageren en hjælpende hånd på vejen mod et større
overblik.
Kurset vil give information, støtte og inspiration til at kvalificere de mange
valg (og fravalg!), som læreren tager hver dag i skolen.
Fokus vil være på realistisk undervisningsplanlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisningen.
Deltagerne får ideer til emner, temaer og forløb.

Springsikker Trampet
- Basis
DATO

25.08.2020
Kl. 08.30-16.00

PRIS

1995,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Anders Nielsen,
instruktør i GymDanmark

KURSUSNR.
209436

STED

DGI Springhal,
Torneværksvej 20,
3700 Rønne.

OBS!

Medbring idrætstøj

Målgruppe
Lærere, der underviser i idræt.
OBS! Uddannelsen er kun bestået, hvis kursisten i forvejen har bestået
en linjefagsuddannelse i idræt fra læreruddannelse (eller tilsvarende).

Bliv certificeret til at bruge trampet i idrætsundervisningen gennem kursus
med instruktør fra Springsikker, GymDanmark. Læs mere om uddannelsen
her: http://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker/
Mål
At deltagerne bliver certificeret til at bruge trampet i idrætsundervisningen.
Indhold
Uddannelsen koncentrerer sig teoretisk om metodik og progression, redskaber og springopstillinger, biomekaniske begreber, fejlretning og sikkerhed i
springmiljøet.
Praktisk kommer uddannelsen omkring modtagning, metodik og fejlretning i
spring i trampet (opspring med tilløb og forskellige variationer), salto til højt
underlag og overslag med tilløb.
Der vil være teoretiske prøver i pensum (multiple choice og metodik) og
praktisk prøve i relevante modtagningsformer.
Uddannelsen varer 7 timer.
Teorimaterialet til alle deltagere er tilgængeligt online:
http://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker/kursusmateriale
(Vælg – Springsikker Trampet Basis).
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG

KURSER

Smag for livet, i undervisningen og til prøven
DATO

26.08.2020
Kl. 12.00-16.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i madkundskab i udskolingen.

PRIS

695,00 kr.

UNDERVISER

Adam Williamson,
Smagsambassadør og
folkeskolelærer

KURSUSNR.
209434

OBS!
Medbring iPad, Pc eller
smartphone og evt.
eksempel på årsplan.

Få inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge en spændende undervisning
i madkundskab i udskolingen, som naturligt gør eleverne klar til prøven i
valgfaget.
Mål
At deltagerne bliver klædt på til gennem spændende undervisning at gøre
deres elever klar til prøven i madkundskab.
Indhold
Hvordan får vi med få midler valgfaget madkundskab i udskolingen til at
blive hverdagsaktuelt og interessant for eleverne, samtidig med at vi gør
dem parate til prøven i faget?
Vi ser på fagets indhold og prøvekrav samtidig med, at du får konkrete ideer
til din undervisning.
Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og hands on og er aktuelt både
for dem, deltog i sidste års Smag for livet-kursus og nye interesserede.

Håndværk og design
- Inspiration til valgfaget
DATOER

02.09.2020
08.09.2020
Kl. 12.00-16.00

PRIS

1195,00 kr.
inkl. materialer
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Jens Jørgensen,
lærer og snittenørd,
pd. i sløjd og erfaren
kursusinstruktør

KURSUSNR.
209418

OBS!

Medbring gerne egen
snittekniv. Alt nødvendigt
værktøj står til rådighed.

STED

Heldagsskolen (Kurset
afholdes udendørs såfremt vejret er til det).

Målgruppe
Lærer, der underviser i håndværk og design og andre
interesserede.
(Det er godt at have praktisk erfaring med brug af skærende værktøj
men er ingen forudsætning).

Skamler i frisk nyfældet træ lavet med teknikker fra selvhusholdets tid.
Vi dykker ned i en tidsperiode, hvor kendskab til gavntræs egenskaber
gjorde det muligt at fremstille brugsgenstande til eget hushold.
Mål
At deltagerne får inspiration til undervisningen i valgfaget håndværk og
design.
Indhold
Med brug af skærende værktøj som kniv, økse og båndkniv skabes en skammel bestående af fire ben og flettet eller fast sæde.
Derudover tages snittebænken til hjælp.
Kurset er inspiration til valgfaget håndværk og design, hvor eleverne kommer til at arbejde innovativt og udfordres i at tænke design ind i deres
produkt.
De tilegner sig viden om materiel kultur og tidsperioder og får indsigt i
brugen af håndværktøj og materialers egenskaber, styrken i træets fibre, og
hvordan friskt og tørt træ arbejder sammen.
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG

A
DATO

22.09.2020
Kl. 12.00-16.00

KURSER

Hug og snit
Målgruppe
Pædagoger og lærere.

PRIS

695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Jens Jørgensen,
lærer og snittenørd,
pd. i sløjd og erfaren
kursusinstruktør

KURSUSNR.
209419

OBS!

Medbring gerne egen
snittekniv. Alt nødvendigt
værktøj står til rådighed.

STED

Heldagsskolen (Kurset
afholdes udendørs såfremt vejret er til det).

Håndværk og design i frisk nyfældet træ med afsæt i de teknikker, som man
brugte i tider, hvor man selv skulle lave sine brugsting, redskaber, legetøj
mm.
Mål
At give deltagerne inspiration til det daglige arbejde i håndværk og design
både i grundforløbet samt i valgfagssammenhæng.
Indhold
Prøv at lave en æske med en samling af frisk træ, der lukker sig om et
stykke tørt.
Snurretoppe, propeller eller andet legetøj med bevægelse er også eksempler
på flere af de aktiviteter, kurset sætter lys på i forhold til elevernes kendskab til at arbejde udforskende og bruge værktøj og naturlige bæredygtige
materialer.
Vi dykker ned i tidligere tidsperioder og kulturer og gør dem nutidige.
Der arbejdes med snittebænk og skærende værktøj så som kniv, økse og
båndkniv.

Fold kreativiteten ud i musiklokalet
- med sang, spil, bevægelse og improvisation!
DATO

07.10.2020
Kl. 13.00-16.00

Målgruppe
Lærere og pædagoger, som skal undervise i musik.

PRIS

1095,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Henriette Engelhart
Hansen,
Konservatorieuddannet
underviser med hovedfag
i sang, SDS (sang, dans
og spil) og sammenspilsledelse. Selvstændig med
egen virksomhed
henrietteengelhart.dk.

KURSUSNR.

Vil du inspireres til at folde kreativiteten ud i musiklokalet?
Kom med på dette eftermiddagskursus og få åbnet op for din egen kreativitet.
Mål
At du som underviser føler dig rustet til at udfolde musikfagets kompetencemål på alle årgange i folkeskolen.
Indhold
Du vil blive præsenteret for en masse praktiske øvelser og inspiration til
aktiviteter, og vi vil sammen udføre aktiviteterne.
Du skal have lyst til en eftermiddag, som indeholder både sang, spil, bevægelse og improvisation, som alle er elementer i musikfagets beskrevne
kompetencemål.

209425

OBS!

Medbring tøj og sko, som
du kan bevæge dig i.
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG

A
DATO

08.10.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Finn Aa. Rønne,
professor, dr.theol.

KURSUSNR.
209428

KURSER

Reformationen på bornholmsk
Målgruppe
Lærere, der underviser i kristendomskundskab og historie på
mellemtrinnet, i udskolingen og gymnasiet.

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste udbydes dette kursus, som vil
inspirere deltagerne til et undervisningsforløb i fagene kristendomskundskab og historie ud fra et lokalt bornholmsk perspektiv.
Mål
At deltagerne får konkret viden og inspiration til et undervisningsforløb med
udgangspunkt i den bornholmske reformation i fagene kristendomskundskab og historie.
Indhold
Kurset giver en grundig fremstilling af historien om den bornholmske reformation i sammenhæng med begivenheder i det øvrige Danmark – både
indholdet og de ydre begivenheder. Det vil blive knyttet til personer, steder
og effekter på Bornholm, der kan inddrages i undervisningen og give den en
lokal forankring. Den bornholmske reformation kan bruges som udgangspunkt for undervisning i middelalderens og nyere tids historie og undervisning i, hvad kristendom er ud fra en folkekirkelig forståelse. Der vil være
dialog med udvikling af konkrete ideer til undervisningen.

A
DATO

04.11.2020
Kl. 13.00-16.00

Sorg og livsmod
- i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste
Målgruppe
Fortrinsvis lærere, som møder elever fra indskolingen.

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Susanne Lunn Svane,
psykoterapeut og
specialkonsulent

Som forberedelse til projektet Sorg og livsmod indkredser psykoterapeut og
specialkonsulent, Susanne Svane, fra Det Nationale Sorgcenter/Børn, Unge
& Sorg, hvordan børn i indskolingen reagerer, når de rammes af sorg.
Hun gennemgår desuden, hvad man som voksen omkring barnet skal være
opmærksom på for at hjælpe børnene bedst muligt.

KURSUSNR.

Birgit Friis, præst i Aa Kirke, giver et oplæg om, hvordan kirken kan være en
ressource for lærere og skolen, når de oplever elever, som har det svært.
Kurset er i høj grad aktuelt også for dem, der ikke deltager i projekt Sorg og
livsmod.

OBS!
Medbring selv evt.
eksempler fra dit daglige
virke, hvor der kan være
tvivl om, hvordan elever
støttes mest hensigtmæssigt.

Mål
At deltagerne får kendskab til faktorer som har betydning for, hvordan børn
reagerer på svære livssituationer som forældres skilsmisse og tab af forældre, samt inspiration til, hvordan børnene kan støttes og familien hjælpes til
at søge hjælp, når det skønnes nødvendigt.

209435

Indhold
Oplæg og drøftelse i plenum.
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG

A
DATO

09.02.2021
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Gør din fortælling levende
Målgruppe
Lærere, der underviser i indskolingen.

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Anette Jahn,
historiefortæller og
antropolog

KURSUSNR.
119411

OBS!

Medbring selv udprint af
den valgte tekst

Slip bogen og fortæl frit. Vi øver os på korte bibelfortællinger, men gennem
workshoppen får du fortælleredskaber, som kan bruges til alle typer fortællinger. Øvelserne er både for totalt nybegyndere og garvede fortællere.
Kurset arrangeres i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste.
Mål
At du får prøvet kræfter med fortælleredskaber, så du kan læse en kort
tekst og bagefter fortælle den frit, så du kan vække dine elevers nysgerrighed.
Indhold
I får tilsendt 4 bibelfortællinger og vælger at arbejde med en af dem.
I skal ikke kunne fortælle historien på forhånd, men bare have læst den et
par gange.
På workshoppen arbejder vi med at se historiens billeder for vores indre øje,
og i mindre grupper fortæller vi historiernes landskaber, rum og karakterer
frem.
Vi vil arbejde med at forstærke fortællingens grundfølelser, så vores lyttere
kommer til at mærke historiens følelsesgang.
Vi arbejder i skiftende grupper på 2, så ingen skal fortælle foran hele gruppen.

Tid til tematisk billedarbejde i billedkunst
DATO

23.04.2021
Kl. 09.00-15.00

Målgruppe
Lærere, der underviser i billedkunst.

PRIS

1275,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

Få inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge tematiske billedprojekter i billedkunst, hvor flere udtryksformer kommer i spil.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne får inspiration til at arbejde tematisk i billedkunst.

KURSUSNR.

Indhold
På kurset tager vi afsæt i et givent tema.
Vi undersøger og afprøver udvalgte udtryksformer, som på forskellig vis kan
visualisere det valgte tema.
Der skal tænkes ud af boksen, og du skal være klar til benspænd.
Kurset er et turboforløb i tematisk billedarbejde, som kan anvendes på alle
klassetrin i billedkunst - også i valgfaget.

Lykke Østrup Andersen,
Landsformand for
Danmarks
Billedkunstlærere

119440
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REDSKABSKURSER

Hands on-kurser styrker de
faglige kompetencer i forhold til
inddragelse af teknologi i skolen.

IT REDSKABSKURSER
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IT

REDSKABSKURSER

A
DATO

01.09.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Anette Vestergaard
Nielsen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209444

OBS!
Medbring gerne egen
robot

A
DATO

06.10.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISERE

Kirsten Lenz,
pædagogisk konsulent
Kenny Lyngberg,
it-supporter

KURSUSNR.
209415

OBS!

Medbring Micro:bit og
iPad eller pc

LEGO Mindstorm
Målgruppe
Lærere, hvis elever skal deltage i First Lego League og andre
interesserede.

Årets udfordring i First Lego League danner rammen om programmering i
LEGO Mindstorm.
Mål
At deltagerne bliver klædt på til at arbejde med robotdelen af First Lego
League.
Indhold
Udfordringerne bliver gennemgået og forskellige løsninger bliver diskuteret.
Vi har fokus på diverse sensorer, og deres fordele og ulemper.
På kurset tages hensyn til begyndere, men er du superbruger, vil du også
blive udfordret.
Har du bygget din egen fantastiske robot, så tag den med.
Den nye Spike introduceres, og vi sammenligner den med Mindstorm både i
forhold til FLL, tekniske og didaktiske muligheder.

Micro:bit for begyndere
Målgruppe
Lærere og pædagoger, som ikke har arbejdet med Micro:bit før, eller
som har et begrænset kendskab til det.

Lær at bruge grundlæggende programmering og Micro:bit i din undervisning.
Mål
At deltagerne får indblik i de grundlæggende elementer i arbejdet med
Micro:bit.
Indhold
Kurset er først og fremmest et hands on-kursus, hvor du får vist og afprøvet de grundlæggende elementer i arbejdet med programmering af
Micro:bit.
Vi starter fra bunden og arbejder os igennem Micro:bittens iboende muligheder og prøver at koble forskelligt enkelt tilbehør til.
Vi kommer også ind på, hvordan man kan tænke programmering og Micro:bit
ind i flere fag, og så skal vi se på mulighederne for at bruge udvidelser
blandt andet med materiale lånt hos CFU.
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IT

REDSKABSKURSER

A
DATO

28.10.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Heidi Jørgensen,
pædagogisk administrativ
konsulent

KURSUSNR.
209421

OBS!

Medbring egen mus og pc
med Google Chrome
installeret

3D-design og print for begyndere
Målgruppe
Lærere, der underviser i håndværk og design, matematik og natur/
teknologi.

Lær at designe i et gratis 3D-program, som er let at gå til for elever.
Mål
At deltagerne prøver at designe på egen hånd og selv får en forståelse af,
hvilke kompetencer det kræver at designe i et program.
Indhold
3D-print er en teknologi, der er i rivende udvikling og særligt på skoleområdet er der en masse spændende muligheder for at kombinere de traditionelle skolefag med design, innovation og kreativitet.
På dette kursus får du mulighed for at tage dine første skridt med 3D-print.
Kurset er baseret på hands on oplevelser, så du får lov til at lege med teknologien.
Det ser spændende ud, når 3D-printeren arbejder, men hvordan kommer
man selv til at designe?
Her lærer du at designe objekter i det program, som er lettest at gå til. Programmet tænker i geometriske figurer - og du tænker innovative løsninger.
Kurset henvender sig også til undervisere, som måske har været på kursus
før, men gerne vil have genopfrisket fremgangsmåden.
Du får printet et af dine objekter efterfølgende.

A
DATO

03.11.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Mads Brink Müller,
pædagogisk didaktisk
it-konsulent

KURSUSNR.
209438

OBS!
Medbring pc og Micro:bit

Der printes på 3D-printere, som skolerne har mulighed for at låne på CFU
Bornholm.

Micro:bit 2.0
Målgruppe
Lærere, pædagoger og vejledere, som har prøvet at arbejde med
Micro:bit i skolen.

Micro:bit 2.0 – For dig, der tidligere har arbejdet med Micro:bit i din
undervisning.
Mål
At få indblik i flere af de muligheder der er for at arbejde med Micro:bit og
eksterne tilslutninger.
Indhold
Hvis du allerede har arbejdet med Micro:bit i din undervisning, er dette kursus måske noget for dig.
Vi skal arbejde med Micro:bit og eksterne tilslutningsmuligheder og skal bl.a.
bruge sensorer, motorer og Scratch-programmering. Vi skal eksperimentere, undersøge, lege og bygge prototyper med Micro:bit i centrum.
Man behøver ikke at være ekspert, men et vist kendskab til Micro:bit er en
forudsætning for deltagelse.
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IT

REDSKABSKURSER

Innovation og 3D-design
– fra idé til produkt
DATO

08.12.2020
Kl. 09.00-16.00

Målgruppe
Undervisere i håndværk og design, matematik, innovation.

PRIS

995,00 kr. inkl. materialer

Hvordan bliver en idé til et 3D-printet produkt?

UNDERVISER

Mål
At deltagerne ledes gennem hele processen fra idé, innovation og design og
frem til, at man har det færdige produkt i hånden.

Heidi Jørgensen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209420

OBS!

Medbring egen pc med
Google Chrome
installeret, mus, blyant og
lineal

Indhold
Fra idé til produkt. Hvordan?
For at man kan idéudvikle, må man have en overordnet tanke om, hvilket
område man gerne vil designe noget til, og hvilken opgave, som man gerne
vil løse.
Efterfølgende kommer skitsefasen med overvejelser over form og mål.
Derefter kommer processen med programmering i 3D-programmet.
Undervejs reflekteres over, hvad der gør designet håndterbart, og hvad man
selv forstår ved et lækkert design.
Der printes på 3D-printere, som skolerne har mulighed for at låne på CFU
Bornholm.
Det er en fordel at have været på grundkurset først, men det er ikke et
adgangskrav.

FAGLIGE NETVÆRK OG
INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE

40

NETVÆRK

KURSER

Faglige netværk og inspirationseftermiddage på CFU Bornholm!
Bliv opdateret på nye læremidler og nye tilgange til læring ved at deltage i faglige netværk med
dine kolleger og ved at komme til faglige inspirationseftermiddage på CFU Bornholm.
Netværksmøderne og inspirationseftermiddagene indeholder bl.a.:
• Nyt fra UVM om fx nye prøvebekendtgørelser.
• Nye trends og temaer.
• Præsentation af og dialog om læremidler.
• www.mitcfu.dk om bl.a. e-bøger og streaming af film og tv.
• Teknologiforståelse og undervisning.
• Erfaringsudveksling og videndeling.
Tid
Se under de enkelte opslag i kataloget

Tilmelding
Tilmelding som for øvrige kurser

Faglige netværksmøder
Flere datoer

Netværksmøder for læringsvejledere				

side 44

Flere datoer

Netværksmøder for matematikvejledere				

side 25

Flere datoer

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

side 09

Flere datoer

Netværksmøder TI-Nspire						side 24

Dato i januar 2021
udmeldes senere

Netværksmøde for PLC-vejledere og skoleledelse			

side 48

Inspirationseftermiddage
05/11-2020
kl. 13.00-16.00

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen 			

side 11

03/12-2020
kl. 13.00-16.00

Inspirationsmøde for dansklærere på mellemtrinnet			

side 12

17/03-2021
kl. 14.30-16.30

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i 		
børnehaveklassen

side 14

18/03-2021
kl. 12.00-16.00

Aktuelle Lehrmittel ins Spiel bringen				

side 21

14/04-2021
kl. 13.00-16.00

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen			

side 15

22/04-2021
kl. 13.00-16.00

Inspirationsmøde for engelsklærere				

side 22
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

KURSER
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

KURSER

Gennem kurser omkring
klasseledelse, trivsel og inklusion
bliver lærere og pædagoger
rustet til at tackle nogle af de
udfordringer, som hverdagen i
skolen kan byde på.

UDVIKLING, LÆRING &
TRIVSEL
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

A
DATOER

26.08.2020
16.09.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Thomas Godt,
regionsleder
Fonden for
Entreprenørskab
Bornholm

KURSUSNR.
209439

Der vil være kursus i
robotdelen ved
pædagogisk
konsulent Anette
Vestergaard den
1. september 2020
kl. 13.00-16.00.

A
DATOER

27.08.2020
01.10.2020
12.11.2020
09.12.2020
28.01.2021
11.03.2021
06.05.2021
10.06.2021
Kl. 14.00-16.30

PRIS

545,00 kr. x 8
Gratis under abonnement

TOVHOLDER

Kirsten Lenz,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209410

KURSER

Innovation og Entreprenørskab
- First Lego League
Målgruppe
Undervisere, som deltager i First Lego League konkurrencen.

Bliv klar til innovationskonkurrence - First Lego League.
Mål
At deltagerne bliver klar til innovationsdelen af First Lego League.
Indhold
På kurset forbereder vi os på deltagelse i First Lego Leagues innovationsog projektdel (ikke robotdelen).
Vi arbejder med innovationsprocessen Design Thinking, som er udbredt i
hele verden.
På den baggrund øver vi os i en række af de elementer, der vægtes i projektdelen i First Lego League finalen.
Deltagerne bliver således bedre til overordnet problemforståelse og beskrivelse, problemdefinition, idéudvikling, prototype- og konceptudvikling samt
design af test mv.
Kurset er praksisnært og vil desuden kunne give inspiration til videre arbejde med innovative og entreprenante processer og input i undervisningen.
På kurset introduceres og udleveres en række gode, konkrete værktøjer og
modeller lige til at anvende i eget regi.

Netværksmøder for læringsvejledere
Målgruppe
Læringsvejledere ved PLC.

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen.
Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som
formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel
vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.
Mål
At sikre faglig ajourføring hos læringsvejlederen både i forhold til materialekendskab, tilgange til læring, formidling og bibliotekssystemet Cicero.
Indhold
Indholdet i netværksmøderne er bl.a. formidling/videndeling/kompetenceudvikling omkring:
• Analoge og digitale læremidler og it set i en didaktisk sammenhæng
• I skoleåret 2020-2021 er der et kommunalt indsatsområde støttet af
BUVM omkring læselyst i forbindelse med indsatsen Bogens år. Derfor er
litteratur og litteraturformidling med henblik på at styrke elevens læselyst og -færdigheder i høj grad i fokus og erfaringer fra projektet vil blive
formidlet løbende.
• Elev- og kollegavejledning.
• Åben skole.
• Information og videndeling omkring Cicero og det forpligtende bibliotekssamarbejde med folkebiblioteket.
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

KURSER

De urolige og vanskelige elever i klassen
DATO

15.09.2020
Kl. 09.00-15.00

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere.

PRIS

1195,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Jens Møller Andersen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209403

Hvem er de urolige og vanskelige elever?
Mål
At deltagerne får indblik i, hvordan man kan arbejde med de urolige og vanskelige elever.
Indhold
Hvem er de? Hvordan oplever vi dem? Hvad gør de (følelsesmæssigt) ved
os? Hvad er det, der gør, at nogle af dem også bliver vanskelige elever?
Hvor, hvordan og måske hvornår opleves vanskelighederne?
Hvad kan skolesystemet klare, og hvilke forventninger er der til folkeskolens
mulighed for at etablere fornuftige undervisningsrelationer for de vanskelige
børn?

Ved tilmelding til alle
3 kurser med
Jens Andersen på
side 45/46 er den
samlede pris
2500 kr

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med
opmærksomhedsforstyrrelser
DATO

16.09.2020
Kl. 12.00-16.00

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere.

PRIS

695,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Jens Møller Andersen,
pædagogisk Konsulent

KURSUSNR.
209404

Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
Mål
At præsentere forskellige tilgange og metoder (pædagogiske værktøjer),
som vil lette arbejdet med disse elever i en skoleklasse.
Indhold
Opmærksomheds- og koncentrationsproblemer er et væsentligt symptom
hos mange af de børn, vi skal inkludere.
Det kan kræve pædagogisk, fagligt og personligt overskud at få denne
gruppe til at lykkes i skolen.
Kurset præsenterer dig for forskellige tilgange og metoder, der kan lette dit
daglige arbejde med eleverne i skolens klasser.
Der vil være gode muligheder for at gå i dialog med oplægsholderen om
konkrete problemstillinger og mulige løsninger.
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

KURSER

Udvikling af børns sociale kompetencer
DATO

17.09.2020
Kl. 09.00-15.00

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere.

PRIS

1195,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Jens Møller Andersen,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
209402

Ved tilmelding til alle
3 kurser med
Jens Andersen på
side 45/46 er den
samlede pris
2500 kr

Den sociale og følelsesmæssige kompetence er den vigtigste forudsætning
for, at børn trives, og at de udvikler sig socialt og fagligt.
Både i børnehave, i skole og SFO er en del af målsætningen, at børn skal
udvikle deres personlige kompetencer.
Mål
At deltagerne bliver præsenteret for redskaber og tilgange, der kan støtte
udviklingen af børns sociale kompetencer.
Indhold
Nøgleordene for dagen er blandt andet trivsel, vi-kultur, elevernes sociale
kørekort, gode undervisningsmaterialer, klassemødet som metode til at
skabe fællesskab, redskaber til konflikthåndtering, eksplosive børn, inkluderende og differentieret undervisning m.m.

Dysleksi i fagene - Når man ikke kan læse og
forstå de simpleste ord som "det" og "der"
DATO

27.10.2020
Kl. 12.30-16.00

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen.

PRIS

695,00 kr.

UNDERVISER

Stig Haslund,
cand.pæd. i pædagogisk
psykologi, lærer og
undervisningsvejleder

KURSUSNR.
209412

OBS!
Medbring pc eller iPad

Vi lever i et højt specialiseret samfund, hvor det er en forudsætning, at man
kan læse og skrive.
Man anslår, at op mod 10% af befolkningen har dysleksi, og det er dermed
den hyppigste indlæringsvanskelighed.
Da det at kunne læse og skrive er en væsentlig forudsætning for at kunne
tage en uddannelse og få et job, afholdes denne gruppe fra at indgå på lige
fod med andre.
Mange vokser op med dårlige skoleerfaringer og et negativt selvbillede, ligesom lidelsen er tabuiseret og præget af stereotype forståelser.
Mål
At deltagerne får viden om, hvad dysleksi er, hvilke indlæringsmæssige,
sociale og personlige udfordringer, der er forbundet med lidelsen samt, hvad
man konkret kan gøre som fagperson for at hjælpe og støtte elever med
dysleksi.
Indhold
Som lærer eller pædagog er det vigtigt at forstå, at man er ordblind i alle
fag, og på kurset vil deltagerne få viden om, hvad dysleksi er, kendskab til
forskellige hjælpemidler og deres brug samt ikke mindst, hvordan man som
fagperson i praksis kan skabe et ordblindevenligt læringsmiljø.
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

A
DATO

17.11.2020
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Dynamisk tankesæt
Målgruppe
Lærere, pædagoger og vejledere på alle klassetrin.

PRIS

995,00 kr.
Gratis under abonnement

Forskningen viser, at det ikke er vores intelligens, talent eller medfødte
evner, der afgør, hvor langt vi kommer i livet. Det er vores ”mindset”.

UNDERVISER

Mål
At deltagerne får viden om dynamisk tankesæt, konkrete værktøjer og
inspiration til praksis.

Lene Heckmann,
indehaver af
Kompetencehuset
Heckmann

KURSUSNR.
209417

Indhold
Lene Heckmann giver viden om Carol Dwecks ”Growth mindset”, som på
dansk kaldes for dynamisk tankesæt.
Kurset er meget praksisnært og der gives inspiration og helt konkrete
værktøjer. Kurset veksler mellem små oplæg, summeøvelser og filmklip.

OBS!

Se kurset:
"SORG OG
LIVSMOD"
på side 35

Professionelle LæringsFællesskaber - PLF
DATO

18.11.2020
Kl. 09.00-15.00

Målgruppe
Lærere, pædagoger, vejledere og ledere på alle klassetrin.

PRIS

1295,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Lene Heckmann,
indehaver af
Kompetencehuset
Heckmann

KURSUSNR.
209416

OBS!

Medbring pc

Ingen leder, lærer eller pædagog har al den viden, færdighed eller energi,
der skal til for at kunne udvikle praksis alene - Det kræver samarbejde!
Mål
• At få viden om PLF, herunder T. Albrechtsens 5 søjler, som PLF bygges på.
• At få konkrete værktøjer og inspiration til praksis herunder fx mødestruktur, lektionsstudiemetodikken mm.
• At øge bevidstheden om egen praksis.
Indhold
Dette kursus giver viden om PLF. De 5 søjler gennemgås og kobles til praksis. Der ses på forskellige metodikker til at fremme struktureret refleksion
og deprivatisering af praksis såsom mødestruktur, observation og feedback,
lektionsstudier mm. Der laves en analyse af egen praksis. Kurset veksler
mellem små oplæg, summeøvelser, filmklip og arbejde med egen praksis.
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

KURSER

Når børn reagerer
DATO

24.11.2020
Kl. 12.30-16.00

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen.

PRIS

695,00 kr.

UNDERVISER

Stig Haslund,
cand.pæd. i pædagogisk
psykologi, lærer og
undervisningsvejleder

KURSUSNR.
209413

OBS!

Medbring skriveredskaber - pc eller iPad.

Al adfærd er kommunikation, men alligevel har de børn, som mestrer det
talte sprog, en fordel i forhold til de børn, der slår, sparker og kaster med
ting, for at blive set, hørt og forstået.
Disse børns reaktioner udfordrer os på mange måder, er enormt ressourcekrævende, og arbejdet med dem er ofte konfliktfyldt og præget af magtesløshed.
Samtidig tager de ofte fokus fra den gruppe af børn, som i stedet reagerer
indad, men også forsøger at fortælle os noget vigtigt.
Mål
At deltagerne får en grundlæggende viden om børns emotionelle udvikling
som udgangspunkt for at kunne afkode børns reaktioner som meningsfuld
kommunikation og samtidig erhverver sig praktiske pædagogiske redskaber
til at støtte og hjælpe disse børn videre i deres udvikling.
Indhold
På kurset vil du med udgangspunkt i nyere forskning* få konkrete redskaber til både at håndtere udfordrende adfærd samt igangsætte udviklende
processer for de børn, som kalder (råber) mest på det.
*indenfor neuroaffektiv udviklingsteori, tilknytningsteori og traumeforskning.

A
DATO

Endelig dato i januar
2021 samt information
om tilmelding udmeldes
senere

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

TOVHOLDERE

Berit Noer,
skolekonsulent
Kirsten Lenz,
pædagogisk konsulent

Netværksmøde for PLC-vejledere og skoleledelse
Målgruppe
Skoleledere og alle vejledere, som er tilknyttet PLC.

Skolens PLC er i stadig udvikling! Hvor står vi nu og hvor er vi på vej hen?
Hvordan sikrer vi en fortsat udvikling på den enkelte skole i forhold til vejledning og styrkelse af den pædagogiske praksis?
Mål
At sikre fortsat koordinering og udvikling af det pædagogiske læringscenters rolle i skolen.
Indhold
Læringskonsulent fra STUK holder oplæg om aktuelt emne.
Efterfølgende drøftes oplægget skolevis og i plenum for at sikre lokal forankring og også gensidig inspiration og videndeling om indsatser og ressourcer på tværs af skolerne.
Vi følger op på PLC’s funktioner og samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner i forhold til vejledning.
Det er absolut nødvendigt, at skoleledelsen deltager sammen med PLCvejlederne.
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

A
DATO

13.01.2021
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Praktikmøde mellem kommende praktiklærere,
vejledere og studerende
Målgruppe
Lærere, der modtager lærerstuderende i praktik.

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Deltag i netværk med andre praktiklærere i skolen og vær med til at kvalificere og inspirere samarbejdet mellem lærerstuderende, praktikskoler og
Københavns Professionshøjskole Bornholm, KP.

Anja M. Frimand,
lektor og
praktikkoordinator på
Læreruddannelsen
Bornholm

Mål
At give lærere, der modtager studerende i praktik mulighed for videndeling
om de lærerstuderendes praktik i forhold til hvilke didaktiske krav/muligheder/udfordringer, et praktikforløb kan indeholde.

KURSUSNR.

Indhold
På mødet vil undervisere fra KP Bornholm holde et oplæg om den kommende 2. og 3. praktik med fokus på praktikkens kompetencemål i arbejdet med
didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
Der introduceres endvidere til de studerendes arbejde med aktionslæring og
de deraf afledte didaktiske samtaler, som er et fælles metodisk udgangspunkt i alle praktikker på læreruddannelsen.
Efter oplægget er det meningen, at de studerende sammen med deres
praktiklærer og/eller praktikvejleder forventningsafstemmer deres samarbejde om undervisning og andre læreropgaver i praktikforløbet med udgangspunkt i skolernes uddannelsesplan og den studerendes praktikplan.

119402

A
DATOER

02.12.2020
16.12.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Thomas Godt,
regionsleder
Fonden for
Entreprenørskab
Bornholm

KURSUSNR.
209440

OBS!

Medbring pc

Innovation og Entreprenørskab - Edison
Målgruppe
Undervisere, som deltager i Projekt Edison.

Skal dine elever deltage i Edison?
Mål
At deltagerne bliver klar til innovationskonkurrencen.
Indhold
På kurset gennemgås årets Edisontema og faglige muligheder. Vi arbejder
med Design Thinking-processen som omdrejningspunkt for faglige forløb
målrettet deltagelsen i den regionale finale i Projekt Edison innovationskonkurrencen. Kurset stiller skarpt på opfyldelse af de bedømmelsesmål, der er
til Edison-finalen.
Således ser vi på teamsammensætning og samarbejde, tilrettelæggelse af
innovative processer, problemforståelse og -definition, idéudvikling, prototype- og konceptudvikling, testdesign mv.
Kurset er målrettet deltagelse i årets Edison-finale, men vil også kunne
inspirere til arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen
generelt. På kurset introduceres og udleveres en række gode konkrete
værktøjer og modeller lige til at anvende i eget regi.
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

A
DATO

24.02.2021
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Styrk børns selvstændige refleksion og
opgaveløsning - En praksisorienteret workshop
med afsæt i medieret læring.
Målgruppe
Undervisere i alle fag i indskolingen.

PRIS

895,00 kr.
Gratis under abonnement
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

UNDERVISER

Baukje Avlund Erthmann,
ejer af Tanketeket

KURSUSNR.
119418

Som lærer oplever du måske elever i din klasse, der har svært ved at gå
selvstændigt i gang med en opgave, har svært ved at holde fokus på det
relevante og/eller virker urolige og umotiverede. Workshoppen tager afsæt
i Feuersteins medierede læring og i tilgange, der benytter den medierede
læring som udgangspunkt.
Noget af det centrale ved den medierede læring er at aktivere barnets egen
refleksion og tænkning. Idéen er, at barnet bliver bevidst om, hvordan man
gennem refleksion og tænkning kan nå sikre løsninger.
Mål
At deltagerne får viden om børns selvstændige refleksion og opgaveløsning
og konkrete værktøjer til at styrke dette.
Indhold
Workshoppen er praksisorienteret og vil veksle mellem korte oplæg og
afprøvning af ideer og tilgange.
Fokuspunktet vil være:
• At hjælpe børn til højere grad af selvregulering og mere selvstændig, refleksiv opgaveløsning.
• Målrettet brug af lege, spil og aktiviteter i arbejdet med selvstændig refleksion og opgaveløsning.
• At skabe større sammenhæng mellem de enkelte fag og resten af barnets
virkelighed.

Nest-pædagogik i praksis
DATO

25.02.2021
Kl. 13.00-16.00

Målgruppe
Lærere, pædagoger, skoleledelse, PPR.

PRIS

895,00 kr.

UNDERVISER

Stine Clasen,
udviklingskonsulent

KURSUSNR.
119406

OBS!

Medbring pc.

Nest-programmet er et skoleudviklingsprogram med fokus på inkluderende
fællesskaber for børn med og uden særlige behov. Nest-pædagogik
inspirerer til design af hverdagspraksis, der kommer alle børn til gode.
Mål
At deltagerne får viden om og inspiration til at arbejde med Nest-pædagogik tilpasset en lokal kontekst.
Indhold
Vi undersøger Nest i praksis. Kort oplæg om Nest som afsæt for formidling
af praksiserfaringer fra 5 års arbejde med Nest-pædagogik i og uden for
Aarhus Kommune.
Baggrundslitteratur: Nest i Danmark og Nest-metoder (Dafolo).
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL

A
DATO

06.04.2021
Kl. 13.00-16.00

KURSER

Mobbemønstre og magtkampe
- Håndtering af mobning i skolen
Målgruppe
Lærere og pædagoger

PRIS

895,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER

Stine Kaplan Jørgensen,
ph.d. og lektor på Institut
for læreruddannelse,
Københavns
Professionshøjskole

KURSUSNR.
119420

OBS!
Medbring pc eller andet
rerdskab til noter

Mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med
simple metoder. For at kunne forebygge og tackle mobning på måder, der
virker, er der behov for både viden om mobning som fænomen og viden om,
hvordan mobning bedst kan undgås og håndteres.
Mål
At deltagerne får viden om mobning og håndtering af mobning i skolen.
Indhold
Kurset vil, med baggrund i den nyeste forskning inden for feltet (bl.a. baseret på forskning fra eXbus), give en introduktion til, hvordan mobning som
fænomen kan forstås og tackles.
Hvordan viser mobning sig på synlige og ikke-synlige måder?
Hvad er baggrunden for, at mobning opstår? Hvilke begreber kan bruges til
at forstå det komplekse fænomen, som mobning udgøres af?
Udover at give et vidensløft om mobbeteorier vil oplægget også fokusere på
interventioner, bl.a. ved at introducere deltagerne til faldgruber og centrale
opmærksomhedspunkter for forebyggelse og interventionstiltag - med et
særligt fokus rettet mod gruppesamtaler med børn.
Kurset vil tillige give en præsentation af Analytisk Skabelon-modellen, som
kan bruges til såvel forebyggelse som håndtering af mobning.

ASK
- Alternativ og Supplerende Kommunikation
DATOER

27.04.2021
28.04.2021
Kl. 09.00-16.00

PRIS

Målgruppe
Pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge, der bruger
Alternativ Supplerende Kommunikation, samt ønsker at skabe/udbygge
et symbolstøttet kommunikationsmiljø.

1795,00 kr.
Der er ikke mulighed for
studiepris til dette kursus

Hvad er Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)?

UNDERVISER

Mål
At deltagerne arbejder med ASK i teori og praksis.

Vivi Løkkegaard,
kommunikationsvejleder,
tale-, høre- og læselærer

KURSUSNR.
119419

OBS!

Medbring pc med
Boardmaker installeret

Indhold
Kurset indeholder følgende:
• Teori om kommunikationens betydning for menneskets udvikling, herunder
det basale grundlag for kommunikation.
• Afdæknings- og udredningsmuligheder, herunder pragmatisk profil mm.
• Overvejelse vedrørende valg af ASK – hvad findes der? Kort præsentation
af tegn til tale; billedkommunikation, PECS og PODD-kommunikation.
• Sproglig udvikling for børn, der taler, og for børn der bruger ASK - ligheder
og forskelle.
• Hvilke faktorer er i spil for at benytte ASK, og hvilke krav stiller vi til et
ASK-system, for at det kan være et reelt hjælpemiddel?
• Kommunikationspartnerens rolle.
• Gode vaner i dagligdagen og symbolstøttet kommunikationsmiljø.
• Præsentation af konkrete materialer, praksis historier og fremstilling af
materiale.
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CFU Bornholm tilbyder en bred
vifte af praksisnære kurser til
dig, der ønsker at få ny viden og
faglig inspiration til dit arbejde.
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Kursustemaer
Praktisk musiske fag
Sproglig udvikling

26/08-2020
kl. 12.00-16.00

Smag for livet, i undervisningen og til prøven
ved Adam Williamson

02/09-2020+08/09-2020

kl. 12.00-16.00

Håndværk og design – inspiration til valgfaget
ved Jens Jørgensen

22/09-2020
kl. 12.00-16.00

Hug og snit
ved Jens Jørgensen

07/10-2020
kl. 13.00-16.00

Fold kreativiteten ud i musiklokalet – med sang, spil, bevægelse
og improvisation! Ved Henriette Engelhart Hansen

28/10-2020
kl. 13.00-16.00

3d-design og print for begyndere
ved Heidi Jørgensen

08/12-2020
kl. 09.00-16.00

Innovation og 3d-design - fra idé til produkt
ved Heidi Jørgensen

23/04-2021
kl. 09.00-15.00

Tid til tematisk billedarbejde i billedkunst
ved Lykke Andersen

22/09-2020
kl. 10.00-16.00

At fremstille tekster i de tre tekstkategorier
ved Birgitte Therkildsen

23/09-2020
kl. 10.00-16.00

Hovedværkslæsning og mundtligt arbejde
ved Birgitte Therkildsen

29/09-2020
kl. 10.00-16.00

Get Them Talking – få sprogstrategierne i spil
ved Lise Fenger Poulsen

22/10-2020
kl. 13.00-16.00

Sikker læsning i 2.-3. klasse
ved Ina Borstrøm

02/12-2020
kl. 10.00-16.00

Playing With Grammar
ved Sarah Nakel

14/01-2021
kl. 08.30-11.30

Skriftligt arbejde i tysk
ved Mathilde Nygaard Beck

14/01-2021
kl. 12.30-16.00

Grammatik im Kontext lernen
ved Mathilde Nygaard Beck

19/01-2021
kl. 12.00-16.00

Undervisning i sprogforståelse i læsning – allerede i indskolingen
ved Hanne T. Daugaard

26/01-2021
kl. 13.00-16.00

Funktionel grammatik
ved Dorte Haraldsted

10/03-2021
kl. 13.00-16.00

Molevitten – nyt dansksystem, der får alle med!
ved Kenneth Jakobsen Bøye

23/03-2021
kl. 13.00-16.00

Dansk som andetsprog
ved Lisbeth Hædersdal

21/04-2021
kl. 13.00-16.00

Skriftlighed i danskfaget
ved Louise Sletterød

Folkeskolens prøver

19/08-2020
kl. 13.00-16.00

Infomøde om prøverne i dansk FP9
ved Maiken Adelsten

25/08-2020
kl. 14.00-16.00

Infomøde om prøverne i matematik FP9
ved Dorthe Pauck Due

26/08-2020
kl. 12.00–16.00

Smag for livet, i undervisningen og til prøven
ved Adam Williamson

20/05-2021
kl. 14.00-16.00

Evaluering af FP9 i dansk
ved Maiken Adelsten
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Skolen er i konstant udvikling.
Ledere, lærere og pædagoger
arbejder ihærdigt på at skabe
den bedste skole for eleverne.

SKOLETILBUD
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DGI udbyder i samarbejde med Friluftsrådet
Workshopdag: Udeskole, natur og friluftsliv i undervisningen

LÆR og LEG i Naturen,
en sjov dag med inspiration til at
bruge naturen som undervisningsrum.
Mandag d. 14. september 2020 kl. 09.00-15.00
Sted (mødested ) P-plads i Hareløkkerne ved naturlegeplads og bålpladser.
Målgruppe
Pædagoger/lærere og andre formidlere/interesserede.
Rammeprogram for dagen
1. Hvorfor udeskole, natur og friluftsliv i skolen? (0,5t).
2. Uderumsledelse: Konkret afprøvning af aktiviteter, strukturer og lege/icebreakers (2t).
3. Overblik/indslag med lokale samarbejdspartnere, resursepersoner og undervisningssteder.
4. Inspiration til bålaktiviteter og vild mad i praksis (1t).
Pauser, frokost, indledning, afrunding (1,5t).
Forplejning
Morgenbrød, frokost, sodavand, te/kaffe/kage og mad over bål/forplejning.

Pris og tilmelding
Kr. 195,00 inkl. moms
tilmelding via link www.dgi.dk/202021021001

Underviser
Jacob Nøhr Schubart, projektleder outdoor
& idrætskonsulent, udeskole underviser

MED SKOLEN I BIOGRAFEN
I det kommende skoleår vil arrangementet ligge 24.-26. november 2020.
Filmene vises i Rønne Bio og i Svaneke Bio.
Der bliver udsendt en brochure til skolerne efter sommerferien, hvor man kan læse mere om film,
pris og booking af billetter.
Med Skolen i Biografen er et projekt i samarbejde med Det Danske Filminstitut, Rønne Bio,
Svaneke Bio og CFU Bornholm.
DFI har udarbejdet undervisningsmaterialer tilrettelagt af erfarne mediepædagoger, hvilket giver
læreren et godt udgangspunkt for at forberede eleverne på at se filmen.
Materialerne til den udvalgte film kan
frit hentes på Det Danske
Filminstituts hjemmeside, dfi.dk.

KONTAKT
CFU Bornholm ved Kirsten Lenz,
klz@kp.dk
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Hold fagteammøde på CFU

GRATIS!

- i dansk og engelsk

Hold jeres fagteammøde i dansk og engelsk på CFU Bornholm og få hjælp
til materialer og planlægning af pædagogisk konsulent Maiken Adelsten.
Maiken kan kontaktes på maid@kp.dk

Kontakt også gerne de øvrige faglige konsulenter for grundskolen i København for vejledning:
Anette Nielsen
Naturfag

Christina Hellensberg
Engelsk, tysk og EMSF/'talent'

CFU Campus Carlsberg
avni@kp.dk
4189 7014

CFU Campus Carlsberg
chel@kp.dk
4189 7408

Daniele Edith Eychenne
Fransk

Helle Rodenberg
Engelsk og den internationale
dimension

CFU Campus Carlsberg
dey@kp.dk
4189 7431

CFU Campus Carlsberg
her@kp.dk
4189 7381

Jonas Juul Hansen
Matematik

Kirsten Søs Spahn
Matematik og idræt

CFU Campus Carlsberg
joju@kp.dk
4189 7206

CFU Campus Carlsberg
ksp@kp.dk
4189 7438

Morten Wiell Buttenschøn
Historie og samfundsfag
CFU Campus Carlsberg
mbu@kp.dk
4189 7427

For ungdomsuddannelserne er der mulighed for at kontakte:
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Hanne Heimbürger
Gymnasiekonsulent

Lars Due Arnov

CFU Campus Carlsberg
hh@kp.dk
4189 7432

CFU Campus Carlsberg
lada@kp.dk
4189 8528
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To kursustilbud til skolerne fra
Dansk Skoleidræt
GameBoosterskursus
Formålet med kurset er at uddanne deltagerne til at være GameBoosters på egen
skole. GameBoosters sikrer den aktive pause for eleverne i 4.-6. klasse, hvor de
ældste elever er igangsættere af anderledes aktiviteter og turneringer i pauserne
i løbet af skoledagen.
GameBoosters er et tilbud til alle landets skoler om aktive pauser til glæde og
gavn for alle! GameBoosters får eleverne til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen.

Tid
27. august 2020 - 09.30-14.00
Pris
Pr. deltager 280,00 kr. ex. moms. For
skolens eget kursus 7200,00 kr. ex. moms.
Målgruppe
Elever i 6.-9. kl. + en tovholderlærer fra
hver skole.

Tilmelding
http://skoleidraet.dk/kurser/kurser-iaktive-pauser/gameboosters-kursus/
gameboosters/
Antal
Min. 24 deltagere - max. 40 deltagere.
Sted
Rønne Nord Hallen

Legepatruljekursus
Styrk trivslen med elevdrevet leg i pauserne.
Formålet med kurset er at uddanne deltagerne til at være Legepatrulje på egen
skole. Legepatruljen er den aktive pause for eleverne i 0.-3. klasse, hvor de ældre
elever er igangsættere af leg og bevægelse.

Tid
27. august 2020 - 09.30-14.00
Pris
Pr. deltager 280,00 kr. ex. moms. For
skolens eget kursus 7200,00 kr. ex. moms.
Målgruppe
Elever i 4.-7. kl. + en tovholderlærer fra hver
skole.

Tilmelding
http://skoleidraet.dk/kurser/kurseri-aktive-pauser/legepatruljekursus/
legepatruljekursus/
Antal
Min. 24 deltagere - max. 40 deltagere.
Sted
Rønne Nord Hallen
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Nyhed!

GRATIS!

Bornholmsk stormester i oplæsning 2021
- for alle øens 4. klasser

Hvem er mon den, der læser smukkest og mest medrivende op for publikum?
Dyst mod andre af Bornholms og Christiansøs 4. klasser i at lave den bedste
oplæsning i kampen om at blive Bornholmsk stormester i oplæsning 2021.
Finalen foregår i foråret 2021 på Center for Undervisningsmidler Bornholm,
Campus Bornholm.
NÆRMERE INFORMATION FØLGER I FEBRUAR 2021
Tilmelding sker til Maiken Adelsten
maid@kp.dk

Kontakt Maiken Adelsten for yderligere
information.

BM i oplæsning 2021

GRATIS!

- for alle øens 7. klasser

Så skal der dystes for at kåre den smukkeste og mest medrivende oplæsning
ved bornholmsmesterskaberne i oplæsning for 7. klasserne på Bornholm og
Christiansø.
Finalen foregår i foråret 2021 på
Center for Undervisningsmidler, Campus Bornholm.
NÆRMERE INFORMATION FØLGER I FEBRUAR 2021
Tilmelding sker til Maiken Adelsten
maid@kp.dk

Kontakt Maiken Adelsten for yderligere
information.

Læse-/skrivekampagne 2021

GRATIS!

for mellemtrinnet - "Mysteriet om..."

Årets læse-/skrivekampagne er for mellemtrinnet og har fokus på
krimigenren.
Der skal læses og skrives, oplæses og indlæses, udforskes og efterforskes.
Så find detektivudstyret frem og bliv klar til mysterieuger i maj 2021.
Arrangeres i samarbejde med PPR ved læse-/skrivekonsulent Helle Vaabengaard.
NÆRMERE INFORMATION OM KAMPAGNEN FØLGER I MARTS 2021

Tilmelding sker til Maiken Adelsten
maid@kp.dk
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Kontakt Maiken Adelsten for yderligere
information.
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GRATIS!

CFU-oplæg på skolen

- om søgning, booking og anvendelse af læremidler på mitCFU
CFU tilbyder et gratis oplæg på din skole. Vi fortæller om læremiddelportalen mitCFU og
demonstrerer mulighederne for dig og dine kolleger. I får undervejs mulighed for selv at afprøve
mitCFU, hvis der er afsat tid til det.
I oplægget vil vi bl.a. komme ind på:
• Søgning og deling af søgninger.
• Booking af bøger og konkrete materialer, fx spil eller robotter.
• E-bøger.
• Streaming af tv-udsendelser og spillefilm, herunder kapitelinddeling og elevstreaming.
• Pædagogiske vejledninger.
Mulighederne er mange på mitCFU – variér fx din undervisning med hurtig og nem adgang til film
og tv i undervisningen, eller lad dine elever se tv i klassen eller derhjemme.
Prøv selv på: mitcfu.dk
Oplægget tilpasses tidsmæssigt efter ønske.
ADGANG TIL PROJEKTOR NØDVENDIG

Booking af oplæg, kontakt
Pia Lotte Olsen, plo@kp.dk, 4189 7350

For yderligere information, kontakt
Kirsten Lenz, klz@kp.dk, 4189 7356

Forfatteroplæg på skolen

GRATIS!

I perioden 1.-11. september 2020 tilbyder Jens Raahauge som tidligere år at
besøge skolerne med foredrag om børne-, ungdoms- og kanonlitteratur.
I år tilbyder han at tale om:
Indskolingen
Flemming Quist Møller, H.C. Andersen, Halfdan Rasmussen eller en anden
efter aftale, hvis der er særlige ønsker.
Mellemtrinnet
Kim Fupz Aakeson, Hanne Kvist, Dennis Gade Kofod, Anne Mia Steno/andre
kulturer eller en anden efter aftale, hvis der er særlige ønsker.
Udskolingen
Sarah Engel, Jesper Wung-Sung, Cecilie Eken, Storm P., en af forfatterne fra Dansk litteraturs
Kanon eller en anden efter aftale, hvis der er særlige ønsker.
Hvert foredrag vil vare mellem 30 og 45 minutter. Der er hverken nedre eller øvre grænse for
antallet af tilhørere.
Tilmelding
Skriv til Maiken Adelsten, maid@kp.dk, for at booke et oplæg.
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GRATIS!

Hjælp, jeg skal lave årsplan i dansk!

Kom og få hjælp til at se danskfaget ovenfra, så det er nemt at overskue det
kommende skoleårs danskundervisning.
Få sparring i forbindelse med din årsplanlægning og få præsenteret materialer til
din daglige undervisning og hjælp til booking af materialer.
Skriv til danskkonsulent Maiken Adelsten på mail maid@kp.dk og book en tid.
Vejledning foregår på Center for Undervisningsmidler, Campus Bornholm.

Bassinprøven
Rønne Svømmehal tilbyder mulighed for at aflægge bassinprøve for et gebyr på 345 kr. efter
aftale med Laura Hulgaard.
Kontakt svømmehallen først og aftal det praktiske.
Din skoleleder skal forinden have tilsendt Rønne Svømmehal en liste med de relevante
svømmelæreres navne.
Rønne Svømmehal tilbyder desuden, at alle svømmelærere kan svømme gratis i hallens offentlige
badetid i en periode på 2-3 måneder, inden man skal op til selve prøven.
(se åbningstiderne på www.roennesvoemmehal.dk).
OBS! Hvis man skal bruge bassinprøven i Rønne Svømmehal, så skal prøven afvikles der, da
Rønne Svømmehal har øens dybeste bassin.
Gudhjem Svømmehal tilbyder mulighed for at aflægge bassinprøve for et gebyr på 345 kr. efter
aftale med Michael Hoffmann.
Gudhjem Svømmehal tilbyder også motionssvømningstider for dem, som øver op til selve prøven.
Det er gratis at deltage, og der vil være livreddere til stede for at instruere deltagerne.
(se åbningstiderne på www.gudhjemsvoemmehal.dk).
Michael Hoffmann tilbyder desuden kursus i brug af hjertestarter og hjerte-/lungelivredning samt
grundforløb i førstehjælp på 12 timer.
Læs evt. mere om kravene til bassinlivredderprøve på:
www.gudhjemsvoemmehal.dk - under Livredning/Førstehjælp.

Sted
Rønne Svømmehal eller Gudhjem Svømmehal
Pris
Livredningstræning er gratis, men gebyret på bassinprøven er 345 kr.
Tilmelding og kontakt

Rønne
Tilmelding hos Laura Hulgaard på 6082 7959, Rønne Svømmehal direkte: 5695 5611 eller
på mail: Info@ronnesvommehal.dk
Gudhjem
Tilmelding hos Michael Hoffmann på 6160 5670
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LÆRERUDDANNELSEN
FAG & KURSER

A
DATO

30.09.2020
07.10.2020
21.10.2020
Kl. 13.00-16.00

PRIS

Gratis for alle

UNDERVISER

Andreas Grosbøll,
uddannelsesleder ved
lærer- og pædagoguddannelsen på
KP Bornholm

KURSUSNR.
209445
OBS!
Ved tilmelding angives
de ønskede
kursuseftermiddage

Kursusrække
Pædagogiske organisationers dynamiske liv
Målgruppe
Lærere, pædagoger, studerende samt ledere af pædagogiske
institutioner

Indhold
Kurset sætter fokus på sammenhængene mellem kommunikation, organisation og ledelse i pædagogiske organisationer for at give en grundlæggende
forståelse af disse organisationers dynamiske liv. Viden om disse elementer
er en god ballast for at kunne håndtere de samfundsmæssige krav om samarbejde, omstillingsparathed og kvalitet, når centrale pædagogiske værdier
samtidig skal bevares. Vi ser på, hvordan organisationerne skabes via de
sociale systemer, der former strukturer og gentagne mønstre. Ofte tager vi
strukturer for givet, og de kommer til at danne betingelser og udgangspunkt
for vores handlen.
Kurset består af en kursusrække med tre kursuseftermiddage, der hver har
fokus på et af de tre elementer:
• Kommunikation.
• Organisation.
• Ledelse.
Det er muligt at tilmelde sig kursuseftermiddagene enkeltvis, men det er
som udgangspunkt tænkt i sammenhæng.
Temaer i kurser:
• Kommunikationen, der foregår i den institutionelle sammenhæng, som
pædagogisk arbejde er placeret i, og den rolle i og det ansvar for kommunikationen, som medarbejderen har.
• Pædagogiske institutioner og deres samarbejdspartneres kultur.
• Den samfundsmæssige sammenhæng som det pædagogiske arbejde befinder sig i.
• Ledelse og udvikling.
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Lærer- og pædagoguddannelsen Bornholm

Enkeltfag på læreruddannelsen i 2020/21
Enkeltfag under Åben uddannelse er et tilbud til færdiguddannede lærere, der ønsker at udbygge deres
kompetencer med et modul eller et ekstra undervisningsfag. Nogle af tilbuddene kan også benyttes af
uddannede pædagoger eller folk med andre relevante uddannelser. Som enkeltfagsstuderende læser du
sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse.
Københavns Professionshøjskole Bornholm udbyder enkeltfag med forskellig tilrettelæggelse:
• Hold med fysisk undervisning på Bornholm.
• Parallelhold, der følger hold i København primært via videokonference.
• Netuddannelse.
UNDERVISNINGSFAG
Undervisningsfagene oprettes på Bornholm, når der er et tilstrækkeligt antal studerende tilmeldt det
pågældende fag. Det er tilfældet med Håndværk og design, hvor vi udbyder modul 2 i efteråret 2020
efterfulgt af modul 3 i foråret 2021.
Nye studerende kan starte med modul 2 eller 3, men skal så tage modul 1 i København, før man kan blive
tilmeldt kompetencemålsprøven og afslutte faget.
Derudover ønsker vi at udbyde:
• Idræt med start i efteråret 2020, og modul 2 i efteråret 2021 og 3 i foråret 2022.
• Et komprimeret forløb i tysk med start efteråret 2020. Et komprimeret forløb henvender sig til uddannede lærere med undervisningserfaring i faget.
Derudover vil der være et bredere udbud af undervisningsfag på netuddannelsen og via parallelundervisning.
PÆDAGOGIK OG LÆRERFAGLIGHED
KP Bornholm udbyder løbende de pædagogiske moduler.
I efteråret 2020 udbyder vi:
• ’Undervisningens tilrettelæggelse’ (PLb).
• ’Undervisning af tosprogede’ (PLd).
I foråret 2021 udbydes: ’Specialpædagogik’ (PLc).

PRIS
Kr. 9.700,00 pr. modul
KONTAKT
Studieadm. KP Bornholm
tlf. 4189 8400
laererbornholm@kp.dk

PLd vil kun blive udbudt fysisk på Bornholm, hvis der kommer det tilstrækkelige antal tilmeldinger under
Åben uddannelse.
SPECIALISERINGSMODUL
I foråret 2021 udbydes specialiseringsmodulet ’Teknologiforståelse og digital teknologi’, der udruster den
studerende med et grundlæggende kendskab til teknologiforståelse som lærerprofessionelt fagfelt.
NETUDDANNELSEN
Københavns Professionshøjskole udbyder en række undervisningsfag på netuddannelsen.
Fag, der læses på netuddannelsen, gennemføres således:
• Virtuelt indkald i aftentimerne (4 gange pr. modul). KP Bornholms faciliteter kan anvendes.
• Asynkron netbaseret undervisning. KP stiller gerne faciliteter til rådighed.
• 4 fysiske indkald pr. modul (fredage eller lørdage). De fysiske indkald foregår i København på Campus
Carlsberg.
Læs mere om netuddannelsen: https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/netuddannelse/
GENERELT OM MODULERNE
Alle moduler er uanset tilrettelæggelsen på 10 ECTS-point. Alle moduler afvikles i løbet af ét semester og
indeholder 65-70 undervisningslektioner.
Hvert modul skal godkendes, og undervisningsfagene afsluttes med en kompetencemålsprøve, når alle
moduler er godkendt. Betingelser for godkendelse af det enkelte modul fremgår af modulbeskrivelsen i
studieordningen.
http://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/studieordninger/
I studieordningen finder du også beskrivelse af indhold, kompetencemål og arbejdsformer i modulerne.
Modulerne i et fag kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge. Det kan således lade sig gøre at gennemføre et
enkelt modul i et studieår og lade resten vente til senere. På grund af begrænset udbud af fag på Bornholm kan det dog i enkelte tilfælde tage flere år, før faget udbydes igen fysisk på øen.
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64 Praktiske oplysninger og kontakt

CFU BORNHOLM
KONTAKT
Center for Undervisningsmidler Bornholm
– kurser, vejledning og læringsressourcer
Informations- og udlånssamling samt booking er fælles med CFU i hovedstadsområdet:
Book materialer på www.mitcfu.dk
Kontakt brugerservice, hvis der er problemer med et materiale, eller hvis du skifter skole:
Kontakt vedr. lån
Mandag-torsdag 11-15, fredag 11-14
Telefon 4189 9110
Mail cfu@kp.dk
Kontakt vedrørende kurser mv. på Bornholm tlf.: 4189 9140.
Se CFU's hjemmeside med info og faglig inspiration: www.ucc.dk/cfu/fag
KIRSTEN LENZ
Teamkoordinator ved CFU Bornholm,
pædagogisk konsulent, medier/it, PLC.
Konsulenttid kan aftales pr. mail eller telefon.
Tlf. 4189 7356, klz@kp.dk
MAIKEN ADELSTEN
Pædagogisk konsulent, dansk og engelsk.
Konsulenttid kan aftales pr. mail eller telefon.
Tlf. 4189 7533, maid@kp.dk

ANETTE THIESEN
Økonomi og kurser.
Tlf. 4189 7351, ath@kp.dk
PIA LOTTE OLSEN
Kurser og Uddannelsesbiblioteket i
Campusfællesskabet
Tlf. 4189 7350, plo@kp.dk
KENNY LYNGBERG
It-supporter, it/layout.
Tlf. 4189 7349, kly@kp.dk

Kørsel til skoler (bogbil onsdage)
Teknisk service 5692 1602 / 4041 3305.
CFU ved Pia Lotte Olsen 4189 7350.
Lukkeperioder
Bogbilen kører ikke i lukkeperioderne.
Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie		
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfart
Pinseferie
Sommerferie
Alle ovenstående

3.-31. juli 2020
12.-16. oktober 2020
21.-31. december 2020
15.-19. februar 2021 (uge 7)
29. marts-5. april 2021
30. april 2021
13.-14. maj 2021
24. maj 2021
2. juli 2021 datoer er inkl.

OBS! Husk CFU Bornholm er åben for henvendelse i forbindelse
med elevernes sommerferie 29. juni-2. juli og 3.-7. august 2020.
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A

Tilmelding og optagelse
Tilmelding foregår online på:
ucc.dk/cfu/om-kurser/bornholm
Du modtager efterfølgende en automatisk mail
om, at tilmeldingen er modtaget.
Vi tager stilling til, hvilke kurser vi kan
gennemføre, og hvilke vi må aflyse efter
tilmeldingsfristens udløb. Derefter sender vi
bekræftelse om optagelse eller evt. aflysning
ud pr. mail. Det er vigtigt, at mailadressen er
korrekt, og at vi får besked om ny mailadresse.

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.
På abonnementskurser fordeles dog pladser
iht. abonnementsaftale, hvis der er begrænset
plads.
Påmindelse udsendes 14 dage inden
kursusstart.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 2. juli 2020.
Afmelding/afbud
Tilmeldingen er bindende fra fristens udløb.
Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende
fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret
eller syg, har skolen/institutionen altid
mulighed for at sende en anden medarbejder.
Husk venligst at give os besked på cfub@kp.dk
eller på telefon 4189 7350 – både ved fravær,
og hvis en kollega skal overtage pladsen.

Gratis under abonnement
Abonnementsordningen betyder, at ansatte
på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte,
Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms
Ungdomsskole samt alle fri- og privatskoler,
PPR og Bornholms Efterskole ikke skal betale
kursusafgift, når kurset er mærket med
"Gratis under abonnement".
Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og
voksenuddannelser og andre skal betale
det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er
under abonnement, skal alle betale gebyret.
Tilmelding sker som normalt.
Forplejning
Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er
inkl. forplejning.
Kursussted
Kurserne afholdes af CFU Bornholm på
Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne,
med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.
Parkering
Der henvises til P-pladsen ved Idrætshallen
Rønne Nord.
Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller
i cykelparkeringen ved cykelstien.

Deltagerbetalingen refunderes ikke ved afbud/
fravær.

KP BORNHOLM
KONTAKT
Socialrådgiveruddannelsen &
Lærer- og Pædagoguddannelsen Bornholm
Socialrådgiveruddannelsen, tlf. 7248 7500, krjo@kp.dk
Læreruddannelsen, tlf. 4189 8400, lubornholm@kp.dk
Pædagoguddannelsen, tlf. 4189 8500, paedbornholm@kp.dk
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