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FORORD   |   CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

Forord
Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan udsende kursuskataloget for skoleåret 
2021-2022.
Vi har bl.a. i samarbejde med skolerne som sædvanligt fundet frem til kurser, 
som støtter op om det mangfoldige arbejde, der udføres på de bornholmske 
skoler.

Kursusprogrammet spænder vidt – fra praktiske hands on-kurser til mere teo-
retiske kurser, fra fagfaglige kurser til mere overordnede og tværfaglige kurser 
- men alle med det fokus at klæde skolens medarbejdere bedst muligt på til at 
udføre de mange komplekse opgaver, som hverdagen i skolen byder på. 

Lige nu er der bevågenhed på, hvordan man kan lave spændende og vedkom-
mende litteraturundervisning, så elevernes læselyst styrkes til gavn for både 
læsefærdigheder og elevernes dannelse. En del af kurserne i dansk handler 
netop om det. 

Det nye område teknologiforståelse, som vi i skrivende stund ikke ved om 
bliver til et selvstændigt fag, eller om det bliver en del af fagene, kan man blive 
klogere på i kurset Teknologiforståelse i børnehøjde. Der er også blevet plads 
til et kursus om den demokratiske dannelse og elevernes medbestemmelse i 
skolen.

Læse-skrivekampagnen har i år temaet Mysteriet om, som også understøtter 
elevernes lystlæsning.
Vær opmærksom på, at vi genoptager 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. Disse arrangementer måtte vi desværre aflyse i 2020 og 2021 som 
følge af corona-restriktionerne.

Elevernes sproglige udvikling i både dansk, fremmedsprog og naturfag er sta-
dig i fokus, hvilket afspejler sig i dette års kursuskatalog.

Trivsel og motivation båret af kompetent klasseledelse er fortsat vigtige te-
maer, og derfor vil man også i kataloget kunne finde en lang række kurser, som 
kan ruste medarbejderne til at tackle de udfordringer, som hverdagen i skolen 
byder på.

Inspirationsmøderne og de faglige netværk er 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. 
Det er vigtigt, at CFU Bornholms kurser kan bruges i praksis, og at de ople-
ves som 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 spæn-
dende kursusår på Center for Undervisningsmidler Bornholm, hvor vi forhå-
bentlig igen kan mødes uden for mange restriktioner.

Kirsten Lenz
Teamkoordinator ved CFU Bornholm,  
Københavns Professionshøjskole
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Vi har særlig opmærksomhed på 
elevernes sproglige 
udvikling i fagene, herunder 
hvordan man kan styrke 
elevernes skrivearbejde, og 
hvordan man kan arbejde med 
litteraturen i en sansebaseret 
tilgang.
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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 deltagerne kender til krav og formalia, så det kan tænkes ind i planlæg-
ningen 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.

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden 
og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejled-
ning.

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 tovholder og deltagere om relevante temaer.
Dagsorden sendes ca. en uge før mødet via mail.

DATO
31.08.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr. 
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
beskikket censor

KURSUSNR.
219428

DATOER
02.09.2021
02.12.2021
17.02.2022
05.05.2022
Kl. 14.00-16.30

PRIS
4 x 545,00 kr.
Gratis under abonnement

TOVHOLDER
Helle Vaabengaard, 
læse-skrivekonsulent ved 
PPR

KURSUSNR.
219407

Infomøde om prøverne i dansk fp9

Netværksmøder for læsevejledere og  
specialundervisningslærere

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen samt lærerstuderende, 
der har/får dansk som undervisningsfag

Målgruppe
Vejledere og lærere, som arbejder med specialundervisning og læse-
vejledning

A

A
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Oplever du som lærer, at eleverne har svært ved at skrive længere tekster? 
At de ikke har så meget på hjerte og mest skriver for at opfylde lærerens 
krav? Tænker du, at eleverne er blevet ordfattige? Vil du gerne give 
eleverne hjælp til at blive engagerede skribenter, der ovenikøbet kan lege 
med sproget?

Mål
At deltagerne får viden om og konkrete værktøjer til understøttelse af 
elevernes skriftsproglige udvikling og dermed ruster dem bedst muligt til 
fp9 i skriftlig fremstilling og til deres fremtidige skriftlige arbejder.

Indhold
På dette kursus går teori og praksis hånd i hånd, og vi beskæftiger os med, 
hvordan man helt konkret får implementeret en undervisning, som under-
støtter elevernes skriftsproglige udvikling mest muligt. Med udgangspunkt 
i faghæftet for dansk og den nye prøvevejledning kigger vi på udvidelse af 
ordforråd, kommunikation, fremstillingsformer og udfærdigelse af opgaver 
- alt sammen med konkrete øvelser, du kan bruge umiddelbart efter i din 
undervisning.

DATO
08.09.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
beskikket censor,  
pædagogisk  
konsulent i dansk

KURSUSNR.
219418

Hvad gør jeg med skriftlig fremstilling i  
udskolingen?

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 6.-9. klasse

A

A

Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ung-
domslitteratur?
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 deltagerne bliver inspireret og opdateret omkring børne- og  
ungdomslitteraturen netop nu.

Indhold
Steffen Larsen, som anmelder børne- og ungdomslitteratur, fortæller enga-
geret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer 
rundt i alle genrer af børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin 
humor og store viden.

DATO
07.09.2021
Kl. 13.15-15.45

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Steffen Larsen, 
anmelder

KURSUSNR.
219416

Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen

Målgruppe
Læringsvejledere, dansklærere og alle andre med interesse for  
børne- og ungdomslitteratur
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At gøre eleverne til både glade, aktive og kritiske skrivere er en stor 
mundfuld. En væsentlig del af arbejdet i den gode og konstruktive retning 
skal foregå på mellemtrinnet. Det kræver engagerende skriveforløb, 
autentiske skrivesituationer, sprogligt fokus, gode modeltekster og 
varierede præsentationer, når eleverne på mellemtrinnet skal blive glade, 
aktive og kritiske skrivere. … og pyha, hvordan når vi alt det? 

Mål
At deltagerne får overblik over og konkrete ideer til skrivesituationer og 
andre detaljer i arbejdet med kompetenceområdet Fremstilling.

Indhold
På dette kursus får du både overblik over muligheder og udfordringer, og 
du får konkrete eksempler på skriveforløb, hvor de store linjer og de små 
detaljer er i spil.

Programmet byder på:
• Skriveforløb med autentiske skrivesituationer.
• Delopgaver med fokus på sproglige detaljer og funktionel grammatik.
• Undersøgelse og anvendelse af modeltekster.
• Afsender-modtager-forholdets betydning for tekstproduktion.
• Skrivefællesskaber.

DATO
21.09.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
895,00 kr.

UNDERVISER
Birgitte Therkildsen, 
læremiddelforfatter og 
danskfaglig konsulent i 
Greb om Dansk

KURSUSNR.
219413

OBS!
Medbring din egen 
computer

Skrivesituationer på mellemtrinnet  
- progression i skrivearbejdet med fokus på både 
helhed og detalje

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet, og andre  
interesserede

Gør dine elever til kompetente og glade litteraturlæsere.

Mål
At deltagerne får: 
• Indsigt i undersøgende og æstetisk litteraturundervisning.
• Konkrete ideer til litteratur og andre æstetiske tekster.
• Konkrete ideer til, hvordan man underviser med en æstetisk og undersø-

gende tilgang til litteratur.

Indhold
Kan udbyttet af litteraturundervisningen måles? Nej, ikke kun. 
Litteraturundervisningens fornemste opgave er at give eleverne lyst til og 
mulighed for at forholde sig personligt og fagligt kvalificeret til teksterne, 
som de læser.
Det kræver en underviser med mod som en superhelt, der tør integrere en 
æstetisk tilgang til litteraturen, som både danner og skaber elever, der 
sanser litteraturen og får læseglæde.
Du får indblik i, hvad en æstetisk tilgang til litteratur er og kan og ikke 
mindst masser af ideer til, hvordan du gør helt konkret i din undervisning.

DATO
09.11.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

UNDERVISER
Kenneth Jakobsen Bøye, 
læremiddelforfatter og 
redaktør

KURSUSNR.
219421

Litteraturundervisning er mere end handlingsbroer 
og intertekstualitet

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet
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Litteraturundervisning i indskolingen skal skabe læseglæde og være med til 
at danne eleverne. Få konkrete ideer til, hvordan du får eleverne til at være 
vilde med litteratur.

Mål
At deltagerne får:
• Indsigt i undersøgende og æstetisk litteraturundervisning.
• Konkrete ideer til hvilken litteratur, der du'r.
• Konkrete ideer til, hvordan man underviser med en æstetisk og  

undersøgende tilgang til litteratur.

Indhold
Elever skal bruge deres sanser, når de oplever og arbejder med litteratur. 
Litteraturundervisningen har ikke et facit som i matematik. Litteraturunder-
visningens fornemste opgave er at give eleverne litteraturglæde. Men også 
mod og viden til at forholde sig fagligt til litteraturen og møde det kendte 
og det fremmede. Det kræver, at eleverne forholder sig personligt og fagligt 
kvalificeret til teksterne, som de læser. Derfor skal der andre redskaber til 
end handlingsbroer. Eleverne skal sanse litteraturen.
Få konkrete bud på, hvordan du underviser i skønlitteratur med fokus på 
billedbøger.
Kurset giver dig overblik over, hvad en æstetisk tilgang til litteratur er og 
ikke mindst masser af konkrete ideer, som du kan gå i gang med at bruge 
lige med det samme. 

DATO
10.11.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Kenneth Jakobsen Bøye, 
læremiddelforfatter og 
redaktør

KURSUSNR.
219415

Aktiv, undersøgende og legende  
litteraturundervisning

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i indskolingen

Gør dine elever til kompetente litteraturlæsere – og giv dem litteraturglæde.

Mål
At deltagerne får indsigt i undersøgende og æstetisk litteraturundervisning 
samt bud på ny litteratur og andre æstetiske tekster.
At deltagerne får konkrete ideer til, hvordan man underviser med en æste-
tisk og undersøgende tilgang til litteratur.

Indhold
Selvom eleverne går i udskolingen, er formålet med dansk ikke prøven, 
stringente analysemodeller og eksemplariske tolkninger eller søgen efter et 
rigtigt svar. Vis mod og hjerte og få formålet med dansk tilbage i klasserum-
met: Styrk elevernes udtryks- og læseglæde. Få eleverne på litteraturkrogen 
ved at bruge en æstetisk tilgang i litteraturundervisningen og inddrag dem 
og grib dem. Få eleverne til at gøre og mærke litteraturen – og dermed også 
til at opleve indsigt i og forståelse for litteraturen. Så bliver dine elever både 
kloge litteraturlæsere, dannede og klarer sig godt til prøven.
Du får et eksemplar af elevbogen  ”Sand mellem tænderne – tekstarbejde 
du mærker”.

DATO
10.11.2021
Kl. 08.30-11.30

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Kenneth Jakobsen Bøye, 
læremiddelforfatter og 
redaktør

KURSUSNR.
119444

Litteraturundervisning er ikke et matematikstykke

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen

A

A
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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 og fp9.
• Danskfagets trends og temaer.
• Præsentation af 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.

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 til-
gange til læring.

Indhold
Inspirationsmødet indeholder bl.a.:
• Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet om danskfaget.
• Danskfagets trends og temaer.
• Præsentation af 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.

DATO
23.11.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219419

DATO
08.12.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219420

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen

Inspirationsmøde for dansklærere på 
mellemtrinnet

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet

A

A
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DANSK      KURSER

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Mål
At deltagerne bliver bedre til og føler sig trygge i at undervise udendørs.

Indhold
Deltagerne vil blive introduceret til udendørs undervisningsøvelser til spe-
cifikke emner i Fælles Mål i såvel dansk som matematik, men øvelserne 
kan også overføres til andre fag. Deltagerne vil få forskellige redskaber til 
at tilrettelægge udendørs undervisning. Deltagerne vil også igennem små 
workshops skulle bruge disse redskaber og selv prøve at tilrettelægge 
udendørs undervisning. 

DATO
21.02.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
René Vilsholm,
naturvejleder

KURSUSNR.
129428

STED 
NaturBornholm
Grønningen 30 
3720 Aakirkeby

Udeskole i udskolingen med NaturBornholm

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk og matematik i udskolingen

’Hey… Hvorfor skal vi altid gøre alt det der med teksterne? Ka’ vi ikke bare 
læse nogle gange?’, spurgte Tobias engang, da jeg igen havde udleveret en 
tekst og en hulens masse medfølgende opgaver til min 8. klasse. Og så stod 
jeg der og blev konfronteret med noget vigtigt, jeg havde glemt.

Mål
At deltagerne rustes til at kunne understøtte nedenstående: 
Eleverne skal i danskfaget ’fremme deres oplevelse og forståelse af litte-
ratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som 
kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme ele-
vernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.’

Indhold
I en skolehverdag, der er præget af mange mål og krav, og en tid, hvor vi så 
gerne vil have vores elever til at læse, bør vi huske, at man også kan læse, 
fordi det er dejligt og dannende at læse.  

På dette kursus ser vi nærmere på litteraturen og dens dannelsespotentiale. 
Hvad er danskfagets dannelsesopgave, og hvordan bidrager litteraturen til 
elevernes dannelse?  
Hvad kan vi som dansklærere gøre for at skabe rammer for dette i en tid, 
hvor der er mange andre og ofte mere fristende tilbud? Og hvilke tekster 
har potentialet til at blive lagt i den litterære rygsæk, som eleverne skal have 
med på vejen videre? 

DATO
20.01.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Katja Gottlieb, 
formand for  
Dansklærerforeningens 
Folkeskolesektion

KURSUSNR.
129415

Ka’ vi ikke bare læse? 
- om lystlæsning og dannelse 

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk

A

A



14 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

DANSK      KURSER

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Mål
At deltagerne bliver bedre til og føler sig trygge i at undervise udendørs.

Indhold
Deltagerne vil blive introduceret til udendørs undervisningsøvelser til spe-
cifikke emner i Fælles Mål i såvel dansk som matematik, men øvelserne 
kan også overføres til andre fag. Deltagerne vil få forskellige redskaber til 
at tilrettelægge udendørs undervisning. Deltagerne vil også igennem små 
workshops skulle bruge disse redskaber, og selv prøve at tilrettelægge 
udendørs undervisning. 

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Mål
At deltagerne bliver bedre til og føler sig trygge i at undervise udendørs.

Indhold
Deltagerne vil blive introduceret til udendørs undervisningsøvelser til spe-
cifikke emner i Fælles Mål i såvel dansk som matematik, men øvelserne 
kan også overføres til andre fag. Deltagerne vil få forskellige redskaber til 
at tilrettelægge udendørs undervisning. Deltagerne vil også igennem små 
workshops skulle bruge disse redskaber og selv prøve at tilrettelægge 
udendørs undervisning. 

DATO
08.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
René Vilsholm,
naturvejleder

KURSUSNR.
129427

STED 
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

DATO
22.02.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
René Vilsholm,
naturvejleder

KURSUSNR.
129429

STED 
NaturBornholm
Grønningen 30 
3720 Aakirkeby

Udeskole i indskolingen med Natur Bornholm

Udeskole på mellemtrinnet med NaturBornholm

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk og matematik i indskolingen

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk og matematik på mellemtrinnet

A

A
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DANSK      KURSER

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

En af danskfagets centrale opgaver er at indføre eleverne i et brugbart 
sprog og skriftsprog. Hvordan kan denne indføring, gennem kobling til 
elevernes hverdag, gøres meningsfuld og derigennem fremme motivation og 
engagement?

Mål
At deltagerne inspireres til arbejdet med skriftlighed i indskolingen i 
meningsfulde sammenhænge.

Indhold
Kurset vil gennem oplæg og samtale sætte fokus på, hvordan det at arbejde 
autentisk med sprog og skriftsprog og inddrage elevernes egne hverdagser-
faringer kan styrke motivation og læring.
På kurset bliver der præsenteret konkrete didaktiske værktøjer til at arbejde 
med sprog og skriftsprog i meningsfulde sammenhænge. Der vil være mu-
lighed for at afprøve og udvikle de didaktiske værktøjer i fællesskab.

DATO
31.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Louise Sletterød, 
lærer, læsevejleder, 
læringsvejleder

KURSUSNR.
129419

Sprog og skriftsprog i meningsfulde  
sammenhænge

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de 
faglige områder og på forskellige tilgange til læring. 
Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

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.

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

DATO
22.03.2022
Kl. 14.30-16.30

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Kirsten Lenz, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119401

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og 
pædagoger i børnehaveklassen

Målgruppe
Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

A

A



16 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

DANSK      KURSER

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes prøve i dansk 
skriftlig fremstilling, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man 
har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udvik-
lingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Mål
At give dansklærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervis-
ning 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. 

DATO
19.05.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent, 
beskikket censor

KURSUSNR.
129410

Evaluering af fp9 i dansk

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen

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 af 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.

DATO
26.04.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
129413

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i indskolingen

A

A



SPROG      KURSER

17CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

Vi har fokus på at engagere 
eleverne i sprogfagene gennem 
en tilgang, der omfatter spil, leg 
og bevægelse, så de kan blive 
nysgerrige på sprog i fagligt 
udfordrende, men trygge 
omgivelser. 
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18 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

SPROG     KURSER

The focus on English in schools is ever increasing, as the demand for English 
as a global communication tool becomes more and more essential.
“Stimulating Speaking” is a course designed to add excitement and laughter 
to your English classroom, stimulating the learners to interact together in 
English, at all levels. 
My primary focus with this age group is ‘getting the pupils to love communi-
cating in English’, in a safe and friendly environment. My secondary focus is 
‘bringing in accuracy’.

Mål
The goal of the day is to kick-start the learners into using English as a 
communication tool, without fear of making mistakes or looking stupid.

Indhold
’Stimulating English’ is an active course with lots of movement and games 
to promote communication in English with the younger pupils. Throughout 
the day we will be speaking English, playing games and interacting together, 
as you would in the classroom. There will be discussions how to differen-
tiate activities, so that both the competent and less competent pupils can 
participate. 
All the activities will be shared with you after the course, digitally.

During the day we will be working with:
• Picture cards to stimulate vocabulary.
• Telephone interviews.
• Roleplay.
• Rhymes and tongue twisters.
• Short stories and sketches.
• Speaking games.
• Songs.

DATO
17.11.2021
Kl. 10.00-16.00

PRIS
1195,00 kr.

UNDERVISER
Sarah Nakel, 
English advisor and  
English teacher

KURSUSNR.
219414

OBS!
Bring computer, iPad or 
telephone

Stimulating Speaking

Målgruppe
English teachers teaching 1st-5th year pupils



19CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

Kids either love writing or they hate it. Why is that? Is it because they are 
afraid of making mistakes, or getting big red lines through their essays? 
‘Having fun with writing’ will involve you and your students in dynamic and 
stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time 
create a love for writing. 
Learning how to write can give a strong grammatical foundation for correct 
and powerful speaking. Our mission as teachers is to inspire the learners to 
want to write.

Mål
The goal of the day is to gain understanding and tools to support pupils in 
developing their writing skills.

Indhold
During the course we will be addressing different writing genres and how 
they can be integrated into your daily topics. We will be discussing ways of 
developing writing skills and looking at the challenges associated with  
writing in the classroom. There will be numerous creative and fun activities 
to stimulate writing. 
Among others, we will be using: Pictures, cartoons, tongue-twisters and 
games. We will also be looking at how pupils can work together to create 
stories.

DATO
18.11.2021
Kl. 10.00-16.00

PRIS
1195,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Sarah Nakel, 
English advisor and  
English teacher

KURSUSNR.
219417

OBS!
Bring computers or iPads

Having Fun with Writing

Målgruppe
English teachers teaching 6th to 9th year pupils

SPROG      KURSER

Tilmelding til kurser

Senest 30. juni 2021

se side 66

cfu.kp.dk/om-cfu/bornholm/

A



20 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

SPROG     KURSER

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 af 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.

DATO
29.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
129414

Inspirationsmøde for engelsklærere

Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk

Står du og mangler inspiration til at variere din tyskundervisning? En idé til 
en lidt anderledes måde at gå til dagens tekst, eller en leg, der træner en 
bestemt tematik?

Mål
At give tysklærere i 6.-9. klasse inspiration til en udvidelse og understøttel-
se af den daglige tyskundervisning gennem elevaktiverende arbejdsformer.

Indhold
Fremmedsprog læres bedst gennem træning og gentagelser og især gen-
nem lyst til at udvikle sit sprog. Her spiller lege, udfordringer, sange, kon-
kurrencer, spil og andre legende tilgange en stor rolle. På kurset ser vi på 
mange forskellige typer af øvelser, der understøtter og udvider den daglige 
undervisning.
På dette kursus bliver du også inspireret af kursusinstruktørens mange 
konkrete ideer – ideer som du kan bruge til morgendagens undervisning og 
mange lektioner fremover. Medbring bærbar pc og din egen yndlingsøvelse 
fra din tyskundervisning. 
Kurset veksler mellem oplæg og aktiv workshop. 

DATO
11.01.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
995,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Mathilde Nygaard Beck, 
lærer

KURSUSNR.
129407

OBS!
Medbring egen computer 
+ 1 egen yndlingsøvelse

Spielend Deutsch lernen

Målgruppe
Lærere, der underviser i tysk i 6.-9. klasse

A

A



21CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

SPROG      KURSER

Kom i gang med  
Excel 

– med iPad/pc og elever  
(Workshop 1)

se side 26

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Mål
At deltagerne får et opdateret overblik over læremidler i mitCFU og brugen 
af dem samt andre aktuelle aspekter vedr. tyskfaget. 

Indhold
Du får øje på nye og kendte læremidler fra CFU og inspiration til, hvordan de 
kan bruges ind i et funktionelt/kommunikativt sprogsyn, hvor undervisnin-
gens forskellige faser er afgørende for, at eleverne kan lykkes. 
Du får lejlighed til at videndele med kolleger ind i de nævnte perspektiver,
og du kan bruge elementer fra videndelingen i din videre tyskundervisning. 
Desuden får du input til, hvordan du kan bruge tyskfagsiden CFU's hjemme-
side. 
Vi tager evt. nye aspekter vedr. ministerielle udmeldinger op.

DATO
30.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Christina Hellensberg, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
129404

OBS!
Medbring din egen 
computer

Inspirationsmøde for tysklærere

Målgruppe
Lærere, der underviser i tysk

A



22 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

SPROG     KURSER

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i en-
gelsk, fp9, 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 engelsklærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervis-
ning 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.

DATO
24.05.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
119413

Evaluering af fp9 i engelsk

Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk i udskolingen

Kom videre med  
Excel 

– med iPad/pc og elever  

(Workshop 2)

se side 28

A



MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

23CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

Elevernes sproglige udvikling i 
matematik og naturfag er i fokus. 
Der er også gode muligheder 
for, at læreren styrker de faglige 
kompetencer gennem kurser og 
netværk.
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24 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

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 testes 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 ud-

træksprøve.
• Ideer til, hvordan der kan arbejdes hen mod den mundtlige prøve.

Hvordan opdager dine elever matematikken i hverdagen? Ved at fokusere på 
den viden, eleverne kommer med, kan du som pædagog eller lærer udvikle 
deres matematiske forståelse. 
Eleverne bliver engagerede, når I med udgangspunkt i deres verden arbejder 
undersøgende i undervisningen. 

Mål
At deltagerne får redskaber til at planlægge forløb med matematisk 
opmærksomhed og arbejde med teknologi i børnehaveklassen.

Indhold
• Hvad er matematik i børnehaveklassen? 
• Matematisk opmærksomhed og matematiske kompetencer.
• Sproglig udvikling.
• Forskellen på opgaver og problemløsning.
• Spil og teknologi i børnehaveklassen.

Vi stiller skarpt på fagets indhold og metode, og du udvikler i samarbejde 
med dine medkursister forløb, som I afprøver og tilretter mellem de to kur-
susgange og evaluerer på kursets anden dag. 
Vi vil inddrage it som et redskab til at undersøge forskellige forhold i mate-
matik – særligt i forhold til geometri. 

DATO
26.08.2021
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Dorthe Pauck Due, 
lærer, vejleder, 
beskikket censor

KURSUSNR.
219429

DATOER
22.09.2021
13.10.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
950,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Kirsten Søs Spahn, 
pædagogisk konsulent 

KURSUSNR.
219427

OBS!
Medbring computer eller 
iPad

Infomøde om fp9 i matematik

Matematik i børnehaveklassen

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen samt 
lærerstuderende, der har/får matematik som undervisningsfag

Målgruppe
Pædagoger, lærere og matematikvejledere i børnehaveklassen

A

A



MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

25CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

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.
Der vil være kortere oplæg fra tovholder og deltagere om relevante temaer.
Matematikvejledernetværket er ansvarligt ift. den kommunale matematik-
målsætning årlige opdatering.

Få gode ideer til undervisningsmateriale samt ideer til fagteamarbejde ud 
fra materiale til Matematikkens Dag.

Mål
At deltagerne bliver bekendt med materialet til Matematikkens Dag fra 
Matematiklærerforeningen.

Indhold
Hvert år i forbindelse med Matematiklærerforeningens arrangement Mate-
matikkens Dag udgives undervisningsmateriale, der er lavet i et samarbejde 
mellem de forskellige lokalforeninger.
Undervisningsmaterialet er lavet sådan, at man som lærer/fagteam direkte 
kan udvælge opgaver og forløb, som man vil arbejde med sammen med 
eleverne.
I 2021 er overskriften Forandring. Til dette kursus vil vi udvælge forskellige 
opgaver og forløb, som vi afprøver og videreudvikler, så kursusdeltagerne 
direkte kan anvende materialet ude i deres egne klasser umiddelbart efter. 
Vi tager udgangspunkt i opgaver til hhv. indskoling, mellemgruppe og udsko-
ling.
Der vil være fokus på både teori og praksis.
Tanken er også, at de deltagende lærere vil blive inspireret til, i samarbejde 
med fagteamet/skolens fagudvalg, at afvikle Matematikkens Dag på egen 
skole.

DATOER
23.09.2021
18.11.2021
10.02.2022
21.04.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
4 x 545,00 kr.
Gratis under abonnement

TOVHOLDER
Helle Vaabengaard  
Pedersen, 
læse-skrivekonsulent ved 
PPR

KURSUSNR.
219408

DATO
06.10.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISERE
Dorthe Pauck Due og 
Morten Jørgensen, 
matematiklærere, 
matematikvejledere og 
bestyrelsesmedlemmer 
fra lokalafdelingen af 
Matematiklærer- 
foreningen

KURSUSNR.
219426

Netværksmøder for matematikvejledere

Matematik og forandring

Målgruppe
Matematikvejledere i grundskolen

Målgruppe
Lærere og pædagoger fra indskoling, mellemtrin og udskoling

A

A
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MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, 
systematisering og præsentation af information. Bliv inspireret til at bruge 
Excel regneark med eleverne (igen). Der kommer eksempler fra mange af 
skolefagene, ikke kun matematik. Denne workshop starter fra begyndelsen; 
workshop nr. 2 er for mere øvede.

Mål
At deltagerne får forudsætningerne for at anvende Excel regneark med 
eleverne, både på iPad og pc.

Indhold
Regneark har en fremtrædende plads som hjælpemiddel i matematikfaget, 
men kan også med fordel bruges i mange andre fag. Vi arbejder med nogle 
eksempler fra naturfag, sprogfag og matematik. Dette første kursus giver 
dig grundlaget for at komme i gang. Vi tager også første spadestik i nogle 
didaktiske overvejelser: Hvad nytte kan det gøre at bruge regneark i 
indskoling og mellemtrin?

I foråret 2021 blev vi klogere på de mange interessante grønne tiltag, som 
foregår i både børnehaver og skoler. Der er faktisk sket et kvantespring i 
udeliv og udeundervisning. Men hvordan bliver vi dygtigere - bedre - til at 
samarbejde og opbygge netværk?

Mål
At deltagerne bliver inspireret til arbejdet med grøn dannelse.

Indhold
Kurset vil give dig inspiration i et krydsfelt mellem små faglige oplæg, 
grønne ”hands on” aktiviteter og diskussioner om, hvorfor vi vil det her!!! og 
hvordan vi så kan inspirere hinanden.
Efter kurset går du hjem med gode ideer og gode samarbejdsrelationer. 
Du modtager også materialer til inspiration.

DATO
26.10.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Uffe Borgstrøm Knudsen, 
lærer

KURSUSNR.
219412

OBS!
Medbring din egen 
computer eller iPad med 
Microsoft Excel

DATO
28.10.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Ulla Didriksen, 
koordinator for Åben 
Skole og grøn dannelse i 
samarbejde med  
René Vilsholm  
Naturbornholm og  
Brian Johansen  
BOFA m.fl.

KURSUSNR.
219411

Kom i gang med Excel 
– med iPad/pc og elever (Workshop 1)

Grøn dannelse – mere af det

Målgruppe
Undervisere i 0.-10. klasse

Målgruppe
Pædagoger, der arbejder med de store børnehavebørn og personale 
på skolerne, der især arbejder i indskolingen

A

A
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Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen med fokus på 
sprog og systematisk databehandling.

Mål
At deltagerne bliver klædt på til at skabe en metodisk sammenhæng i 
naturfagsundervisningen.

Indhold
Elevernes udvikling af fagsprog og matematisk systematisering af data 
danner rammen for dette kursus. 

På kurset diskuteres og udvikles en progression, der giver metodisk sam-
menhæng i naturfagsundervisningen fra 0.-9. klasse.
Progressionen bearbejdes, så den er klar til implementering på egen skole. 

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 udendørs eller i udstillingerne. 
Deltagerne får lov til at prøve eksempler på det, vi laver ved skolebesøgene. 
For eksempel stensavning, dissektion og noget med levende dyr.
Deltagerne bliver også introduceret til booking af forløbene samt til mulig-
hederne for at benytte andre undervisningstilbud gennem Åben Skole eller 
partnerskaber sammen med NaturBornholm. 

DATO
06.12.2021
Kl. 09.00-15.00

PRIS
1195,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Anette Vestergaard 
Nielsen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219430

DATO
09.11.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
295,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
René Vilsholm,
naturvejleder

KURSUSNR.
219432

STED 
NaturBornholm
Grønningen 30 
3720 Aakirkeby

Kommunikationskompetencer og  
matematisk modellering i naturfag

Skoletjenesten NaturBornholm

Målgruppe
Lærere, der underviser i naturfag i 0.-9. klasse

Målgruppe
Lærere, der underviser i naturfag fra indskoling til  
ungdomsuddannelserne

A

A
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MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

Der stilles større og større krav til den mundtlige kommunikation i matema-
tik, og it og anden teknologi kan netop understøtte kommunikationen. 
Oplev på dette kursus hvordan.

Mål
At deltagerne bliver opdateret på nogle af de muligheder, som digital tekno-
logi giver i forhold til mundtlig og visuel kommunikation.

Indhold
På kurset vil der blive vist eksempler fra KonteXt+ 7.-9. klasse på, hvordan 
man i undervisningen kan arbejde med matematiske aktiviteter på afslut-
tende trin, hvor den mundtlige dimension af kommunikationskompetencen 
har en fremtrædende plads. 
Brugen af it og anden teknologi som fx mobiltelefonen er oplagt i forbin-
delse med kommunikation. Der vil blive vist forskellige eksempler hentet 
fra KonteXt+ og mulighed for at arbejde med egne færdigheder i mindre 
præsentationer. Vi vil desuden komme ind på krav og udfordringer i forhold 
til udtræksprøven i mundtlig matematik.

DATO
08.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Niels Jacob Hansen, 
lektor emeritus, 
lærebogsforfatter

KURSUSNR.
129417

OBS!
Medbring din egen 
computer, smartphone 
til optagelse af video og 
hovedtelefoner

Mundtlig kommunikation og it i matematik

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, 
systematisering og præsentation af information. Hvis du allerede arbejder 
med regneark i din undervisning, så kom med og bliv inspireret til nye 
anvendelser. Hvis du er usikker på Excel, eller bare gerne vil have det 
opfrisket, så tag også workshop nr. 1.

Mål
At deltagerne får ny inspiration til at anvende regneark i undervisningen, 
både på iPad og pc.

Indhold
Vi dykker ned i regneark, både fra den tekniske vinkel og fra den didaktiske 
vinkel. Du får et par færdige regneark, som skal inspirere til avancerede 
anvendelser. 
Du arbejder selv med et par lidt mere avancerede metoder. Vi tager et par 
spadestik dybere i de didaktiske drøftelser af regneark, og vi arbejder med 
simuleringer.

DATO
25.01.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Uffe Borgstrøm Knudsen, 
lærer

KURSUSNR.
129406

OBS!
Medbring din egen 
computer eller iPad med 
Microsoft Excel

Kom videre med Excel  
– med iPad/pc og elever (Workshop 2)

Målgruppe
Undervisere i 0.-10. klasse

A

A
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Hvordan hjælper vi de elever, som vægrer sig ved undervisningen i  
matematik?

Mål
At inspirere til forandringer i undervisningen, som kan hjælpe de elever, som 
vægrer sig ved matematikundervisning.

Indhold
Vi ved fra megen forskning og erfaring fra praksis, at mange elever ”står 
af” i undervisningen i matematik i et omfang, som ikke ses på samme måde 
i andre fag. Gabet mellem de elever, som udvikler deres kompetencer i ma-
tematik, og de, som oplever, at de ikke kan følge med og som oparbejder en 
vægring ved faget, øges betydeligt fra 4. klasse og op til 9. klasse.  Vi vil på 
dagen se på nogle årsagssammenhænge og i fællesskab afsøge og afprøve 
virkemidler, der kan hjælpe eleverne. 

DATO
24.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Bent Lindhardt, 
lektor

KURSUSNR.
129403

Hvorfor står elever af i matematikundervisningen, 
og hvad gør vi?

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i 4.–9. klasse

Matematikfaget er gået fra at være et meget resultatorienteret fag til at 
være et meget kommunikativt fag, hvor eleverne skal beherske fagsproget i 
matematik. De skal vide, hvad det betyder at undersøge, at forklare samt at 
opstille hypoteser. Men hvordan sætter du fokus på sproget i din matema-
tikundervisning, og hvad giver det dine elever? 

Mål
Målet er, at matematiklæreren får nogle værktøjer til at blive bedre til at 
tænke tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencerne med ind i matematikun-
dervisningen. 

Indhold
Hvis du er en af dem, der oplever at elevernes faglige niveau daler i takt 
med, at der stilles større sproglige krav til matematikundervisningen, skal du 
kigge med her. 
På dette kursus vil du få værktøjer til, hvordan du kan sætte sproget på 
dagsordenen i matematik. Både med øje for de tosprogede elever, men også 
de etnisk danske elever, da matematik er et sprog, alle skal lære at mestre. 
Vi vil dykke ned i, hvordan du kan tydeliggøre sproget ved at have en klar 
struktur for undervisningen, medtænke kollaborativ læring i hver lektion, 
samt stille sproglige krav til eleverne i en matematisk kontekst.

DATO
30.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Lisbeth Hædersdal, 
konsulent i firmaet  
Sprog i fokus 

KURSUSNR.
129401

”Ordet på bordet” i matematikundervisningen

Målgruppe
Matematiklærere, der ønsker at give deres elever (etnisk danske såvel 
som tosprogede) et sprogligt boost

A

A
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MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i 
matematik, fp9, 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 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?
Vi gennemgår årets prøver, og på baggrund af disse gives råd og ideer til, 
hvordan man som lærer kan forberede sine elever til fp9.

DATO
25.05.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Dorthe Pauck Due, 
lærer, vejleder,  
beskikket censor

KURSUSNR.
129409

Evaluering af fp9 i matematik

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen

Få inspiration til at anvende spil og aktiviteter i din matematikundervisning.

Mål
At deltagerne får udvidet deres repertoire af spil og aktiviteter.

Indhold
Hvordan kan spil og aktiviteter være en del af matematikundervisningen?
Vi skal afprøve forskellige spil/aktiviteter, der kan anvendes til at undersøge 
tal og til at træne færdigheder i de forskellige stofområder. Udgangspunk-
tet er altid, at eleven er den aktive.
Vær selv klar på at deltage i spillene. Vi skal drøfte spillenes potentialer og 
faldgruber.
Terningerne er kastet! 

DATO
12.05.2022
Kl. 11.30-15.00

PRIS
995,00 kr.

UNDERVISER
Hanne Due Bak, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
129418

Spil(d)-tid i matematik

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i indskolingen og på mellemtrinnet

A
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG      KURSER

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm udbydes dette kur-
sus, som via lyskunst, billedkunst, salmetekst og melodier vil inspirere delta-
gerne til et tværfagligt undervisningsforløb omkring temaet ’Lys og mørke’.  

Mål
At deltagerne får ideer til at behandle et bestemt tema, her ’Lys og mørke’, 
for at give eksempler på, hvordan det kan formidles forskelligt alt efter, 
hvilken stilart temaet udtrykkes i. 

Indhold
Ved dette kursus, som holdes på Kunstmuseet, har vi fokus på temaet ’Lys 
og mørke’ og vil gennem foredrag og eksempler give ideer og udtryk til, 
hvordan det samme tema kan formidles i forskellige fag. Kurset har direkte 
relevans for lærere, som er tilmeldt salmesangsprojektet ’Lys og mørke’, 
men kan med fordel også bruges af lærere, som ønsker impulser til at 
arbejde tværfagligt med et bestemt tema. 

Tine Nygaard, kunstfaglig ansvarlig på Kunstmuseet, har i sit foredrag fokus 
på lyset i kunsten, både det stedsspecifikke, bornholmske lys og det at 
bruge lys som materiale i kunstværker. Bornholms Kunstmuseum forbereder 
åbningen af et Museum for lys. På kursusdagen inviteres deltagerne blandt 
andet til at gå på opdagelse i museets særudstilling med værker af lys-
kunstner Hans E. Madsen. Vi kommer også til at opleve og diskutere nogle af 
de klassiske bornholmermaleres værker. 

Pernille Bolø, sognepræst i Svaneke kirke, vil i sit foredrag komme med 
betragtninger og overvejelser omkring temaet ’Lys og mørke’ med afsæt i 
fem udvalgte salmer. Til sidst i kurset vil Anders Forsberg Svendsen, orga-
nist i Sct. Nikolaj kirke, give nogle musikalske input for at illustrere, hvordan 
’Lys og mørke’-tematikken også bliver brugt i melodierne, hvor dur og mol 
gensidigt udfordrer hinanden og skaber en musikalsk tolkning af det samme 
tema.

DATO
24.08.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Tine Nygaard, 
kunstfaglig leder

KURSUSNR.
219424

STED
Bornholms Kunstmuseum
Otto Bruuns Pl. 1
3760 Gudhjem

Lys og Mørke 

Målgruppe
Lærere, der underviser i fagene dansk, kristendomskundskab, musik 
og billledkunst på mellemtrinnet 

A
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Hvordan får man eleverne til at arbejde innovativt i håndværk og design?

Mål
At deltagerne får inspiration til undervisning i håndværk og design.

Indhold
På kurset gives et bud på, hvordan der med brug af enkle og let tilgængelige 
naturmaterialer kan fremstilles et siddemøbel. Der arbejdes med skærende 
værktøj, som kniv, økse og båndkniv i processen med at frembringe et 
enkelt møbel med flettet eller fast sæde. Derudover tages snittebænken til 
hjælp.
Kurset er inspiration til valgfaget håndværk og design, hvor eleverne skal 
arbejde innovativt og udfordres i at tænke design ind i deres produkt. De til-
egner 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.

DATOER
09.09.2021
23.09.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
1395,00 kr.

UNDERVISER
Jens Jørgensen, 
lærer, pd. i sløjd og 
instruktør

KURSUSNR.
219405

OBS!
På kurset stilles relevant 
værktøj til rådighed. 
Man må gerne medbringe 
eget værktøj

STED
Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie 
(Kurset afholdes  
udendørs såfremt vejret 
er til det)

Lav noget at sidde på 
- inspiration til valgfaget håndværk og design

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

Bliv inspireret til udendørs aktiviteter med eleverne, hvor der præsenteres 
og afprøves muligheder for at arbejde i frisk nyfældet træ. 

Mål
At deltagerne får inspiration til at arbejde med Grøn Sløjd.

Indhold
På kurset har man mulighed for at fremstille en ske – lille eller stor - ved 
hjælp af håndværktøj. Det er flækkejern, økse, skejern og kniv, der er de 
primære værktøjer.
Ved siden af arbejdet med skeen, vil der også blive mulighed for at få 
inspiration til aktiviteter med eleverne i Grøn Sløjd. Vi ser på snurretoppe, 
propeller og andet legetøj, som kan fremstilles ved hjælp af enkle teknikker.
Der arbejdes med snittebænk og skærende værktøj, såsom kniv, økse og 
båndkniv.

DATO
02.09.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

UNDERVISER
Jens Jørgensen, 
lærer, pd. i sløjd og
instruktør

KURSUSNR.
219406

OBS!
På kurset stilles relevant 
værktøj til rådighed. 
Man må gerne medbringe 
eget værktøj

STED
Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie 
(Kurset afholdes  
udendørs såfremt vejret 
er til det)

Hug og snit en ske

Målgruppe
Lærere og pædagoger, der underviser håndværk og design
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG      KURSER

Kurset giver dig inspiration til at bruge mad i det fri med børn, både 
pædagogisk og fagligt.

Mål
At deltagerne får inspiration til og færdigheder i at lave mad i det fri som 
pædagogisk og fagligt relevant aktivitet.

Indhold
Vi introducerer og afprøver forskellige bålteknikker, udforsker naturens spi-
sekammer og tilbereder forskellige retter over bål – både med ingredienser 
fra naturen og fra supermarkedet. Vi sætter fokus på de mange didaktiske 
muligheder, der ligger i aktiviteter med mad i det fri.

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste udbydes dette kursus, som vil 
give deltagerne en solid baggrundsviden om kristendommens udbredelse og 
samtidig inspirere til et undervisningsforløb i fagene kristendomskundskab 
og historie ud fra både et lokalt og et globalt perspektiv.

Mål
At deltagerne får en dybere forståelse, samt konkret viden og inspiration til 
undervisning i kristendommens historie. 

Indhold
På baggrund af materialet til undervisningsprojektet ’Kristendommens hi-
storie’ vil kurset give en både dybere og bredere forståelse for denne histo-
rie. Der vil blive gået i dybden med forståelsen af kristendommens udvikling 
i forhold til det samfundsmæssige, kulturelle og religiøse miljø, hvor der 
altid har fundet en gensidig påvirkning sted, og der vil blive set på de mere 
grundlæggende mekanismer, f.eks. når det gælder 1800-tallets vækkelser 
i Danmark. Samtidig vil historien blive set i et bredere, globalt perspektiv, 
hvor der især vil blive fokuseret på kristendommens historie i de dele af 
verden, hvor mange af de ikke-vestlige indvandrere til Danmark kommer fra. 
Hvor det er relevant, vil temaerne blive relateret specielt til udviklingen på 
Bornholm. Der vil være dialog med udvikling af konkrete ideer til undervis-
ningen.

DATO
22.09.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Anja Vilsholm, 
biolog, naturvejleder og 
underviser på  
Pædagoguddannelsen 
Bornholm

KURSUSNR.
219422

STED 
Lejrpladsen ved Udkæret, 
Almindingen.  
Vi mødes ved P-pladsen: 
Kør efter  
Springbakkevejen 9 
Aakirkeby

DATO
09.02.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Finn Aa. Rønne, 
professor, dr.theol.

KURSUSNR.
129416

Mad i det fri 
– bålteknikker, mad fra naturen og bålmad i praksis

Kristendommens historie i dybden og bredden

Målgruppe
Lærere og pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen  
5-12 år (større børnehavebørn til 5. klasse)

Målgruppe
Lærere, der underviser i kristendomskundskab/religion og historie i 
grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt andre  
religionshistorisk interesserede

A

A
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Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i lom-
men hele tiden. På dette kursus, som udbydes i samarbejde med Folkekir-
kens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og viden til 
refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge. 

Mål
At give deltagerne bevidsthed om, refleksion over og redskaber til at være 
med til at styrke elevers digitale dømmekraft.

Indhold
Gennem de seneste fem år har mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & 
Medier, udforsket digitaliseringens udfordringer særligt i forhold til børn 
og familier. Foredraget ’Mediemod’ stiller skarpt på den digitale udvikling 
og  kommer med viden, provokationer og opfordringer til eftertanke og 
debat, når vi gennem nogle timer tager på en rejse sammen med danske og 
udenlandske eksperter og i sidste ende selv må tage stilling til, hvor vi står 
i forhold til brugen af skærme og de mange valg, børn og unge bliver stillet 
overfor. Vi skal selv finde modet til at turde tænke anderledes om brugen 
af de digitale værktøjer, så at risikoen for at teknologien udgør digital støj i 
klassen kan minimeres. Det er det, vi kalder ’Mediemod’!

DATO
17.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Mikael Arendt Laursen, 
generalsekretær,  
KLF, Kirke og Medier

KURSUSNR.
129424

Mediemod 
– modet til at tænke selvstændigt i en digital verden

Målgruppe
Undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt andre 
interesserede

Medier kan bruges i alle fag for at motivere elever gennem brugen af auten-
tiske problemstillinger. 
Deltagerne bliver på kurset præsenteret for andre læreres ideer til at an-
vende medier i undervisningen med eksempler fra ungemediet Seismo.

Mål
At deltagerne får inspiration til brug af nyhedsmedier til udvikling af elever-
nes komptencer i faget.

Indhold
På kurset undersøger vi, hvordan autentiske nyheder kan sikre, at eleverne 
arbejder med at udvikle deres kompetencer i samfundsfag. Læreren får som 
afslutning på kurset mulighed for selv, under inspiration af andres ideer, 
at lægge op til engagerende elevaktiviteter, som tager afsæt i en artikel 
inden for en af kategorierne politik, kultur, videnskab, identitet, online eller 
økonomi. 
Tag din kollega med, så I sammen kan få ideer og blive klogere på, hvordan 
I kan udvikle jeres elevers kompetencer og danne dem alment og demokra-
tisk.

DATO
23.02.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Kari Astrid Thynebjerg, 
adjunkt

KURSUSNR.
129408

OBS!
Medbring din egen 
computer eller evt. iPad

Brug nyhedsmedier i din undervisning 
– samfundsfag

Målgruppe
Lærere, der underviser i samfundsfag  
(evt. sammen med dansk- og naturfagskollegaer fra udskolingen)

A

A
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Kom og bliv klogere på valgfagsprøven, den gode designproces og lær 
teknikken shibori.

Eventyrligt smukke designs selv med små forkundskaber – Shiborikurset læ-
rer dig hvordan. Kurset giver hands-on-vejledning i shibori - og en gennem-
gang af ”Den Gode Designproces”, bl.a. med fokus på, hvordan elevernes fejl 
kan bruges aktivt og positivt. 
Der vil også være afsat tid til at diskutere årsudstilling og prøve. 

Mål
At deltagerne bliver klar til valgfagsprøven og lærer at lave shibori med 
eleverne.

Indhold
På kurset gives indgående indføring og vejledning i shibori, der er en gam-
mel japansk reserveringsteknik til indfarvning af tekstil. Shibori er særdeles 
velegnet til valgfaget, fordi der selv uden forkundskaber kan skabes even-
tyrligt smukke designs på ganske kort tid. 
Shiboritekstilerne kan enten bruges i årsudstillingen som todimensionelle 
billeder – eller bruges i en videre formgivningsproces; f.eks. til tasker, puder, 
lampeskærme, duge, rumdelere, tøj, tørklæder osv. 

Hjælp, jeg har lavet en fejl! 
Elevernes produkter lever ikke altid op til deres forestillinger. Hvad stiller vi 
som lærere op med det? På kurset gennemgås den eksemplariske design-
proces med fokus på at bruge elevernes fejl og usikkerhed aktivt og positivt 
i undervisningen. 
• Hvordan kan vi stilladsere designprocessen, så eleverne støttes i at gå 

ukendte, usikre, kreative veje?
• Hvordan hjælper vi videre, når der er opstået ”fejl”? 

Underviserne har skrevet en del forløb til Alineas fagportaler i valgfagene. 
Bl.a. forløbet ”Den Gode Designproces”, der vil blive gennemgået og debat-
teret på kurset. 

Prøven og årsudstillingen gennemgås.

DATO
07.04.2022
Kl. 10.00-16.00

PRIS
1395,00 kr.

UNDERVISER
Thea Dam Søby og  
Chris Hav, 
tekstilformgiverere og 
lærere

KURSUSNR.
129421

OBS!
Medbring evt. 
ekstra tekstiler til  
farvning.  
Der udleveres farve, et 
lille kompendium, 2 m 
silke og 1 m bomuld

Bliv klar til valgfagsprøven i håndværk og design

Målgruppe
Lærere, der underviser i valgfaget håndværk og design
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Hands on-kurser styrker de 
faglige kompetencer i forhold til 
inddragelse af teknologi i skolen.
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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. At deltagerne får en 
indføring i, hvordan man håndterer en 3d-printer.

Indhold
3d-print er en teknologi i rivende udvikling og særligt på skoleområdet er 
der en masse spændende muligheder for at kombinere de traditionelle sko-
lefag 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. 
Vi starter med at finde ud af, hvordan en 3d-printer virker, og hvad man skal 
tage højde for, når man printer. Vi ser på, hvor der kan opstå fejl, og hvordan 
vi kan løse dem. 
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 innovativt i 
løsninger.
Kurset henvender sig også til undervisere, som måske har været på kursus 
før, men gerne vil have genopfrisket fremgangsmåden.
Der printes på 3d-printere, som skolerne har mulighed for at låne på CFU 
Bornholm.

DATO
03.11.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Heidi Jørgensen, 
lærer og konsulent

KURSUSNR.
219409

OBS!
Medbring din egen 
computer og mus

3d-design og print

Målgruppe
Undervisere i håndværk og design, matematik og natur/teknologi

Kom i gang med  
Excel 

– med iPad/pc og elever  
(Workshop 1)

se side 26

A
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Med ganske få enkle øvelser kan vi give os selv og eleverne en række 
stærke værktøjer på hånden.

Mål
At deltagerne får billed- og videoredigering frem i undervisningen.

Indhold
Med mere end 12 års erfaring med Skoletube vil Peter Leth på dette kursus 
sætte fokus på alle de fine muligheder, vi har for at give eleverne nogle 
stærke værktøjer til at udtrykke sig både visuelt og mundtligt. 

Med afsæt i Skoletubes værktøjer og med Peters store erfaring med at 
didaktisere dem, kigger vi på en række enkle øvelser, som kan sætte en stor 
og vigtig forandring i gang, nemlig muligheden for at eleverne opnår sikker  
hed og mestringsfølelse i at arbejde med billed- og videomedier. 

DATO
15.03.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
995,00 kr.

UNDERVISER
Peter Leth, 
tidl. underviser i  
Skoletube

KURSUSNR.
129430

Få styr på billed- og videoredigering 

Målgruppe
Lærere, der underviser fra 6.-10. klasse

Kom videre med  
Excel 

– med iPad/pc og elever  

(Workshop 2)

se side 28
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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.
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Som et led i det danske formandskabsprojekt for Nordisk Ministerråd  
Nordens unge i bæredygtige fællesskaber har Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet i Danmark sammensat en materialepakke til grundskolens ældste 
klasser og ungdomsuddannelserne, der fokuserer på at styrke elevers med-
bestemmelse i undervisningen. 

Mål
At deltagerne får inspiration til, hvordan skolen kan understøtte demokrati 
som en praksisform igennem refleksionsøvelser, konkrete redskaber til un-
dervisningen samt redskaber til forankring.

Indhold
På kurset får I en introduktion til, hvordan I med afsæt i materialepakken 
kan understøtte demokrati som en praksisform på skolen. I får lejlighed til 
at reflektere over jeres nuværende praksis med henblik på at igangsætte en 
udvikling med fokus på at styrke elevernes medbestemmelse. Endelig giver 
kurset en introduktion til, hvordan I kan skabe overblik over og fastholde den 
ønskede forandring. Kurset er både for lærere og ledere – selvom materiale-
pakken er målrettet udskolingen og ungdomsuddannelserne vil også lærere 
fra de øvrige dele af grundskolen kunne anvende materialepakken.  
Kurset er et led i en pilotafprøvning af materialepakken, hvorfor vi vil høre 
jer om nogle af jeres erfaringer med at anvende materialepakken.

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 af netværksmøderne er bl.a. formidling/videndeling/kompetence-
udvikling omkring:
• Hvordan styrker vi elevernes læselyst?
• Analoge og digitale læremidler.
• Obligatoriske emner/timeløse fag.
• Viden om og vurdering af læringsressourcer i en didaktisk sammenhæng.
• Elev- og kollegavejledning.
• It i undervisningen.
• Åben skole.
• Information og videndeling omkring Cicero og det forpligtende biblioteks-

samarbejde med folkebiblioteket.

DATOER
19.08.2021
09.12.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Thomas Jensen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219423

DATOER
25.08.2021
07.10.2021
04.11.2021
16.12.2021
27.01.2022
10.03.2022
28.04.2022
09.06.2022
Kl. 14.00-16.30

PRIS
8 x 545,00 kr.
Gratis under abonnement

TOVHOLDER
Kirsten Lenz, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219401

Styrkelse af elevers medbestemmelse i 
undervisningen

Netværksmøder for læringsvejledere

Målgruppe
Teams af (udskolings)lærere, undervisere på ungdomsuddannelser og 
repræsentanter for ledelsen

Målgruppe
Læringsvejledere ved det fysiske PLC

A

A
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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 urolige elever? Hvordan oplever vi dem? Hvad gør de (følelses-
mæssigt) ved os? Hvad er det, der gør, at nogle af dem også bliver vanske-
lige 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? 

Lær at arbejde med klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i 
hånden.

Mål
Kursisterne får kendskab til iagttagelsesredskabet “CHIPS”, som er et 
skema til afdækning af elevens kognitive udvikling.

Indhold
Første kursusgang indeholder en præsentation af iagttagelsesredskabet 
“CHIPS”, som er et skema til afdækning af elevens kognitive udvikling.
Herefter arbejdes med udvikling af inkluderende læringsmiljøer på baggrund 
af differentieret viden om eleverne. Afstemning af materialer og arbejdsfor-
mer til elevpotentialer på baggrund af CHIPS-testen.
CHIPS-testen kan eventuelt afprøves på egen skole til 2. kursusgang.
På dagen vil der blive arbejdet med kursisternes egne testresultater. 
Klasser vil blive gennemarbejdet med henblik på organisering af 
læringsrummet, men også fokus på elever med specielle behov.

DATO
14.09.2021
Kl. 09.00-15.00

PRIS
1195,00 kr.

UNDERVISER
Jens Møller Andersen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219402

DATOER
15.09.2021
05.10.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
1295,00 kr.

UNDERVISER
Jens Møller Andersen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219403

De urolige og vanskelige elever i klassen

Klasseledelse og differentiering med  
CHIPS-testen i hånden

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere
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Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksom-
heds- 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.

Motivation er ikke noget, elever har eller ikke har - det er noget, vi sammen 
kan skabe ved de rette betingelser! 

Mål
At deltagerne får:
• Viden om, hvad motivation er, og hvorledes det kan  

forstås ud fra Ryan og Deci´s ”Selvbestemmelsesteori”.
• Viden om de 5 motivationsorienteringer.
• Konkrete ideer og værktøjer til egen praksis.

Indhold
Kurset giver viden om motivation. Her ses bl.a. på Ryan og Deci´s Selvbe-
stemmelsesteori og vigtigheden af de tre psykologiske behov: Autonomi, 
kompetence og tilhørsforhold. Der ses også på de 5 motivationsorienterin-
ger fra Center for Ungdomsforskning (CeFU), og hvordan vi sammen med 
eleverne kan skabe endnu mere motivation i praksis. Der gives både teore-
tisk viden og helt konkrete praksisværktøjer. 
Kurset veksler mellem oplæg, summeøvelser og videndeling.

DATO
16.09.2021
Kl. 12.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

UNDERVISER
Jens Møller Andersen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
219404

DATO
05.10.2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
1195,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Lene Heckmann, 
selvstændig konsulent og 
indehaver af 
Kompetencehuset 
Heckmann

KURSUSNR.
219410

OBS!
Medbring din egen 
computer

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med  
opmærksomhedsforstyrrelser

At skabe motivation hos eleverne 
– hvad og hvordan?

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere

Målgruppe
Lærere og pædagoger på alle klassetrin

A
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Praktikkoordinator på pædagoguddannelsen Anja Frimand inviterer prak-
tikvejledere fra praktikstederne til netværksmøder med det formål, at vi 
gensidigt kvalificerer, styrker og ”bliver klogere” på praktikforløbene og på 
samarbejdet mellem uddannelse og praksisfelt.

Mål
At deltagerne via oplæg og videndeling kvalificerer praktikforløbene og 
styrker samarbejdet mellem uddannelse og praktik.

Indhold
Møderne starter med et oplæg fra Anja Frimand om et udvalgt tema. 
Efterfølgende gøres der plads til erfaringsudveksling, spørgsmål og til 
sammen at drøfte det indledende oplæg og praktikkens rolle i 
pædagoguddannelsen.  

Indledning  
De fleste lærere har hørt spørgsmålet: “Hvad var det nu vi skulle?”. Måske 
synes vi selv, at vi har givet en god og tydelig instruktion, og alligevel får vi 
ovennævnte spørgsmål. Det kan være en række forskellige udfordringer, der 
gør sig gældende. Workshoppen arbejder med, hvordan vi som lærere bliver 
opmærksomme på, hvordan vi kan gøre trin og strategier i opgaveløsning 
tydelige for eleverne uanset fag og opgave.

Mål
At give deltagerne redskaber til at hjælpe unge med selvstændig 
opgaveløsning.

Indhold
Workshoppen tager afsæt i Feuersteins medierede læring og i tilgange, der 
benytter medierede læringserfaringer som udgangspunkt. Noget af det 
centrale ved den medierede læring er at aktivere elevens egen refleksion 
og tænkning. Workshoppen er praksisorienteret og vil veksle mellem små 
oplæg og afprøvning af ideer og tilgange. 
Fokuspunkter vil være: Hvad vil det sige at mediere? Hvordan hjælper vi ele-
ver på vej til større selvstændighed i opgaveløsning? Hvordan kan vi hjælpe 
elever til refleksion over egen indsats? Hvilke arbejdsstrategier er relevante 
at være opmærksom på? Og hvornår? Hvordan kan vi skabe større sam-
menhæng mellem de enkelte fag og resten af elevens virkelighed?

DATOER
28.10.2021
15.02.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
Gratis for målgruppen

UNDERVISER
Anja Frimand,
lektor ved  
Pædagoguddannelsen 
Bornholm

KURSUSNR.
219425

DATO
18.01.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Baukje Avlund Erthmann, 
ejer af Tanketeket

KURSUSNR.
129425

Netværksmøder for praktikvejledere for 
pædagogstuderende

”Hvad var det nu vi skulle?”  
Workshop om arbejdsstrategier i opgaveløsning

Målgruppe
Lærere og pædagoger på mellemtrinnet og i udskolingen

Målgruppe
Praktikvejledere i praktikforløb på pædagoguddannelsen

A

A
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Evaluering er en central del af undervisningen. Men det er samtidig et fæ-
nomen, som er omgærdet af mange forskellige aktører og rummer forskel-
lige interesser. Endvidere har evalueringspraksisser stor betydning for den 
organisatoriske og strukturelle rammesætning af undervisningen. 

Mål
At lærere og undervisere opnår viden om forskellige perspektiver på evalu-
ering i uddannelsesaktiviteter samt hvilke paradokser og potentialer, der kan 
være forbundet med evalueringspraksisser.

Indhold
I dette kursus kaster vi lys på, hvordan evaluering kan forstås i undervis-
ningen gennem forskellige teorier og blik på evalueringens rammesætning 
i kraft af teknologier/værktøjer, interessenter, dagsordener og formål. 
Derved tilbyder kurset konkrete perspektiver på og redskaber til at navigere 
mellem paradokser og potentialer i forhold til evaluering.
Kurset består af oplæg, diskussion og Q/A.

Med indførelsen af den nationale ordblindetest oplever mange elever i 
folkeskolen, at de havner i det ’gule felt’, og altså har mange af de samme 
læse- og skrivevanskeligheder, som de elever der diagnosticeres med dys-
leksi, men ikke har de samme juridiske rettigheder og adgang til de samme 
ressourcer. 

Mål
At deltagerne får viden om, hvordan man kan arbejde med og hjælpe elever 
med massive læse- og skrivevanskeligheder i undervisningen.

Indhold
Kurset vil have fokus på:
• Hvordan man kan undersøge elevers læse- og skrivevanskeligheder bl.a. 

gennem forskellige typer af tests.
• Hvordan resultaterne kan bruges til at målrette undervisningen til den 

enkelte elev.
• Hvordan man kan arbejde med læse- og skrivestrategier i fagene.
• Hvordan LST (læse- og skriveteknologier) også kan være til gavn for  

elever, der ikke er ordblinde.

DATO
08.02.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Christian Ydesen, 
professor MSO

KURSUSNR.
129402

DATO
22.02.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Stig Haslund, 
cand.pæd. i pædagogisk 
psykologi og adjunkt på 
Institut for  
læreruddannelse KP

KURSUSNR.
129422

OBS!
Medbring din egen 
computer eller iPad.

Evaluering i hverdagen 
– paradokser, perspektiver og potentialer

Når man ikke er tilstrækkeligt ordblind

Målgruppe
Lærere og undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne

Målgruppe
Lærere og læsevejledere i folkeskolen

A

A
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Ofte er vi – både som undervisere, pædagoger, forældre m.m. – optaget af 
at hjælpe børn til at løse de opgaver og udfordringer, som de møder, bedst 
muligt. I vores iver efter at hjælpe dem med en god løsning eller et godt re-
sultat overser vi ofte muligheder for at udvikle deres generelle færdigheder. 
Vi kommer på den måde til, uden at ville det, at fratage dem lærings- og 
udviklingsmuligheder. Med få justeringer af vores tilgang, kommunikation og 
samspil kan vi skabe mange nye muligheder for læring og udvikling af gene-
relle kognitive færdigheder og problemløsning – både i forhold til almindeligt 
udviklede børn og børn med udfordringer. I denne workshop vil vi arbejde 
praksisnært med at udvikle deltagernes færdigheder til udviklende kom-
munikation og samspil ud fra principper og metoder i tilgangen, som kaldes 
medieret læring.

Mål
At deltagerne introduceres til medieret læring som grundlag for udviklende 
kommunikation og samspil og får inspiration og mulighed for at træne deres 
færdigheder ud fra den medierede læringsforståelse – både i undervisning, 
pædagogisk arbejde og hverdagsaktiviteter.

Indhold
På dagen vil vi - med afsæt i konkrete eksempler, praktiske øvelser og re-
fleksion over hverdagsaktiviteter - beskæftige os med følgende:
• Hvordan kan vi justere og udvikle vores kommunikation, samspil og for-

holdemåde, så den udvikler børn og unges tænkning, problemløsning og 
læring bedst muligt?

• Hvordan kan vi strukturere læringssituationer, -opgaver og hverdagsaktivi-
teter, så de bedst muligt understøtter kognitiv udvikling og læring.

• Hvordan opdager vi, når vi, som regel uden at være klar over det, begræn-
ser børn og unges muligheder for kognitiv udvikling?

• Hvordan opdager vi centrale aspekter ved vores egen tænkning og  
problemløsning, så vi bliver bedre i stand til at opdage mikroaspekter ved 
børn og unges kognitive udfordringer.

DATO
22.04.2022
Kl. 08.00-14.00

PRIS
1495,00 kr.

UNDERVISER
Jens Wilbrandt, 
aut.cand.psych.

KURSUSNR.
129426

Udviklende samspil og kommunikation 
– hands-on workshop i medieret læring

Målgruppe
Undervisere, pædagoger og andre med interesse for medieret læring

Tilmelding til kurser

Senest 30. juni 2021

se side 66

cfu.kp.dk/om-cfu/bornholm/
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL      KURSER

Når børn kommer i en negativ udviklingsspiral, hvordan bryder man den så? 
Hvilke psykologiske mekanismer kan forklare deres reaktion, og hvilke stra-
tegier kan man som professionel bruge for at vende udviklingen mod trivsel, 
foretagsomhed og højere self-efficacy (handlingstillid)? 

Mål
At deltagerne opnår kendskab til Skub-metodens teorier og metoder, så de 
kan undervise, vejlede og lede andre børn, unge og voksne til at gå fra lært 
hjælpeløshed til at være foretagsomme og udvise handlekompetence. 

Indhold
Oplægget tager udgangspunkt i Skub-metodens 7 strategier, som er en 
samling af empiriske og teoretiske strategier for at sikre menneskers mu-
lighed for at gå fra ”lært hjælpeløshed” til foretagsomhed. Disse 7 strategier 
er: Succesoplevelser, interesser og styrker, mod til at handle, rollemodel-
ler, fokus på ”næste bedste skridt”, ændring af vaner og anerkendelse for 
handling. I oplægget fokuseres særligt på trivselsteori, og hvorfor børn med 
vanskeligheder meget ofte (og med stor sandsynlighed) ender med at op-
leve mistrivsel. Desuden vil et hovedpunkt være, hvordan man som professi-
onel kan hjælpe barnet til at fokusere på ”næste bedste skridt”, og hvordan 
skubmetodens strategier kan være hjælpsomme til at vende mistrivsel til 
trivsel og øget self-efficacy. Oplæg og gruppeøvelser om Skubmetodens 
teorier og metoder relateres til deltagernes egne faglige udfordringer. 

At lære at læse og skrive er en væsentlig forudsætning for at deltage i det 
moderne samfund. Evnen er ikke medfødt, men kulturelt udviklet og det 
kræver intensiv træning at knække koden. For op mod 8 % af befolkningen 
er læsning og skrivning forbundet med så store vanskeligheder, at de diag-
nosticeres med dysleksi, og det er dermed den hyppigste indlæringsvanske-
lighed i folkeskolen.

Mål
At deltagerne får kendskab til de underliggende årsager til dysleksi og bud 
på, hvordan elever med dysleksi bedst findes og understøttes i deres læring.

Indhold
Gennem de sidste 30 år har man forsket intensivt i dysleksi, og man er 
kommet langt i at forstå de bagvedliggende mekanismer. Kurset vil give 
indblik i, hvad der karakteriserer dysleksi og gå i dybden med underliggende 
årsager og forklaringer indenfor forskningen i kognition og neuropsykologi, 
samt sammenfald med andre diagnoser.

DATO
03.05.2022
Kl. 12.30-16.00

PRIS
1195,00 kr.

UNDERVISER
Anne Kirketerp, 
psykolog, ph.d.

KURSUSNR.
129412

DATO
10.05.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Stig Haslund, 
cand.pæd. i pædagogisk 
psykologi og adjunkt på 
Institut for  
læreruddannelse KP

KURSUSNR.
129423

Fra modstand og mistrivsel til trivsel og 
foretagsomhed

Dysleksi – årsager, forklaringer og sammenfald

Målgruppe
Undervisere, vejledere, ledere

Målgruppe
Lærere og læsevejledere i folkeskolen

A
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Man hører ordet teknologiforståelse i flere og flere sammenhænge - også 
i grundskolen, men hvad dækker begrebet over? Hvorfor er det vigtigt, og 
hvordan beriger det mit fag?

Mål
At deltagerne får indblik i centrale perspektiver på teknologiforståelse som 
ny faglighed.
At deltagerne får inspiration til, hvordan man kan eksperimentere med 
teknologiforståelse i sin praksis.

Indhold
På kurset præsenteres indholdet af den nye faglighed, teknologiforståelse, 
med fokus på centrale didaktiske og pædagogiske perspektiver. 
På kurset bliver de fire kompetencer i teknologiforståelse udfoldet. Dette 
gøres gennem små oplæg og gruppearbejde. Der præsenteres forskellige 
didaktiske modeller, der med fordel kan bruges, når der skal udvikles forløb. 
Undervejs præsenteres der ideer til egne forløb og relevante ressourcer.

Rekordmange unge har det svært. Mobning, angst, pres i forhold til uddan-
nelse og sociale medier er bare nogle af de udfordringer, der bidrager til, at 
mange unge mistrives. Forældre, lærere, mentorer, trænere m.fl. kan ofte se 
det, men de ved ikke, hvordan de kan hjælpe bedst muligt.

Mål
At deltagerne bliver klædt på til at genkende tegn på mistrivsel, og får 
kompetencer til at støtte og hjælpe den unge, når det er nødvendigt.

Indhold
Kurset er evidensbaseret og bliver anvendt i 22 lande verden over.
På kurset får du viden om de mest udbredte psykiske sygdomme og kriser, 
som rammer unge. Du får kompetencer til at handle, når du står over for 
en ung, som viser tegn på psykisk mistrivsel. Du lærer at genkende tegn og 
symptomer på psykiske sygdomme og kriser, og du får kendskab til, hvor 
den unge kan få relevant professionel hjælp. Du får tryghed til at handle, og 
du kan være med til at hjælpe den unge til at få en hurtigere recovery og 
forhindre, at en reel psykisk sygdom udvikler sig. 
Målet med Psykisk Førstehjælp til unge er, at flere unge, som er i mistrivsel, 
bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med større forståelse. Flere voksne 
skal have redskaber til at tage hånd om unge, som viser tegn på psykisk 
sygdom eller krise.
Du bliver ikke uddannet terapeut, men du får helt konkrete redskaber til at 
lytte, berolige og reagere hensigtsmæssigt i krisesituationer.

DATO
19.05.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

UNDERVISER
Lonnie Sørensen, 
pædagogisk konsulent i 
it-didaktik

KURSUSNR.
129420

OBS!
Medbring din egen 
computer eller iPad.

DATO
07.10.2021- 
08.10.2021
Kl. 09.00-15.00

PRIS
2595,00 kr. 
Der er ikke mulighed for 
studiepris til dette kursus.

UNDERVISER
Nicolaj Christiansen,
afdelingschef i  
Psykiatrifonden

KURSUSNR.
219431

Teknologiforståelse i børnehøjde

Psykisk førstehjælp til unge

Målgruppe
Lærere, pædagoger og ledere, der ønsker at stifte bekendtskab med 
teknologiforståelse i grundskolen

Målgruppe
Lærere, pædagoger og mentorer, som arbejder med unge

A
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NETVÆRK      KURSER

Faglige netværk og inspirationsmøder 
på CFU Bornholm!

 

Netværksmøder for læringsvejledere    side 42 

Netværksmøder for matematikvejledere    side 25 

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere side 08

Netværksmøde for praktikvejledere for pædagogstuderende  side 45

Flere datoer

Flere datoer

Flere datoer 

Flere datoer

Faglige netværksmøder

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen    side 12

Inspirationsmøde for dansklærere på mellemtrinnet   side 12

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i   side 15 
børnehaveklassen 

Inspirationsmøde for tysklærere     side 20

Inspirationsmøde for engelsklærere    side 21 

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen   side 16

23/11-2021
kl. 13.00-16.00

08/12-2021
kl. 13.00-16.00

22/03-2022
kl. 14.30-16.30

23/03-2022
kl. 13.00-16.00

29/03-2022
kl. 13.00-16.00

26/04-2022
kl. 13.00-16.00

Inspirationseftermiddage

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 
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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.

KU
RSU

STEM
A

ER
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Kursustemaer
Styrkelse af elevers medbestemmelse i undervisningen 
ved Thomas Jensen,  

At skabe motivation hos eleverne – hvad og hvordan?
ved Lene Heckmann 

Stimulating speaking 
ved Sarah Nakel

Having fun with writing 
ved Sarah Nakel 

Hvorfor står elever af i matematikundervisningen, og hvad gør 
vi? ved Bent Lindhardt 

Udviklende samspil og kommunikation – hands-on workshop i 
medieret læring ved Jens Wilbrandt 

Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed 
ved Anne Kirketerp

Spil(d)-tid i matematik 
ved Hanne Due Bak

19.08.2021+09.12.2021
kl. 13.00-16.00

05.10.2021
kl. 13.00-16.00

17.11.2021
kl. 10.00-16.00

18.11.2021
kl. 10.00-16.00

24.03.2022
kl. 13.00-16.00

22.04.2022
kl. 08.00-14.00

03.05.2022
kl. 12.30-16.00

12.05.2022
kl. 11.30-15.00

Litteraturundervisning er mere end handlingsbroer og inter-
tekstualitet ve d Kenneth Jakobsen Bøye 

Litteraturundervisning er ikke et matematikstykke 
ved Kenneth Jakobsen Bøye

Aktiv, undersøgende og legende litteraturundervisning 
ved Kenneth Jakobsen Bøye 

Stimulating speaking 
ved Sarah Nakel 

Having fun writing 
ved Sarah Nakel

Spielend Deutsch lernen 
ved Matilde Nygaard Beck

Mundtlig kommunikation og it i matematik 
ved Niels Jacob Hansen 

”Ordet på bordet” i matematikundervisningen 
ved Lisbeth Hædersdal

Sprog og skriftsprog i meningsfulde sammenhænge  
ved Louise Sletterød

09.11.2021
kl. 13.00-16.00
 
10.11.2021
kl. 08.30-11.30

10.11.2021
kl. 13.00-16.00

17.11.2021
kl. 10.00-16.00

18.11.2021
kl. 10.00-16.00

11.01.2022
kl. 13.00-16.00

08.03.2022
kl. 13.00-16.00
 
30.03.2022
kl. 13.00-16.00

31.03.2022
kl. 13.00-16.00

Infomøde om fp9 i matematik  
ved Dorthe Pauck Due 

Infomøde om prøverne i dansk fp9
ved Maiken Adelsten

Bliv klar til valgfagsprøven i håndværk og design  
ved Chris Hav & Thea Søby 

Evaluering af fp9 i dansk
ved Maiken Adelsten  

Evaluering af fp9 i engelsk 
ved Maiken Adelsten 

Evaluering af FP9 i matematik 
ved Dorthe Pauck Due 

26.08.2021
kl. 14.00-16.00 

31.08.2021
kl. 13.00-16.00

07.04.2022
kl. 10.00-16.00

19.05.2022
kl. 14.00-16.00

24.05-2022
kl. 14.00-16.00

25.05.2022
kl. 14.00-16.00

Trivsel og m
otivation

Sprog og litteratur
Folkeskolens prøver
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KURSUSTEMAER

54

SKO
LETILBU

D

Skolen er i konstant udvikling.  
Ledere, lærere og pædagoger 
arbejder ihærdigt på at skabe 
den bedste skole for eleverne.



55CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2021-2022

SKOLETILBUD

MED SKOLEN I BIOGRAFEN
I det kommende skoleår vil arrangementet ligge 16.-18. november 2021.  
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 til at forberede eleverne på at se filmen.

Materialerne til de udvalgte film kan 
frit hentes på Det Danske  
Filminstituts hjemmeside, dfi.dk.

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

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 lav en aftale.  
Vejledning foregår på Center for Undervisningsmidler, Campus Bornholm eller online.

GRATIS!

Tilmelding til kurser
Senest 30. juni 2021

se side 66
cfu.kp.dk/om-cfu/bornholm/
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SKOLETILBUD

56

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

Hold fagteammøde på CFU
- i dansk og engelsk

Anette Nielsen
Naturfag

CFU Campus Carlsberg
avni@kp.dk   
4189 7014

Jonas Juul Hansen
Matematik

CFU Campus Carlsberg
joju@kp.dk
4189 7206

Kirsten Søs Spahn
Matematik og idræt

CFU Campus Carlsberg
ksp@kp.dk   
4189 7438

Daniele Edith Eychenne
Fransk

CFU Campus Carlsberg
dey@kp.dk   
4189 7431

Morten Wiell Buttenschøn
Historie og samfundsfag

CFU Campus Carlsberg
mbu@kp.dk   
4189 7427

Helle Rodenberg
Engelsk og den internationale 
dimension

CFU Campus Carlsberg 
her@kp.dk   
4189 7381

Christina Hellensberg
Engelsk, tysk og EMSF/'talent'

CFU Campus Carlsberg
chel@kp.dk   
4189 7408

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

GRATIS!

Lars Due Arnov
Gymnasiekonsulent

CFU Campus Carlsberg 
lada@kp.dk   
4189 8528

Hanne Heimbürger
Gymnasiekonsulent

CFU Campus Carlsberg
hh@kp.dk   
4189 7432

Christian Aalborg Frandsen
Gymnasiekonsulent

CFU Campus Carlsberg
caaf@kp.dk   
4189 7193

For ungdomsuddannelserne er der mulighed for at kontakte:
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SKOLETILBUD

mitCFU er din indgang til samtlige læremidler på CFU. 

Her kan du finde:
• Bøger
• E-bøger
• Tv-udsendelser
• Spillefilm
• Konkrete materialer/materialesæt
• Pædagogiske vejledninger til læreren
• Inspiration til din undervisning

Adgang via UNI-login.

I mitCFU kan du gennem dine personlige indstillinger få vist læremidler inden for fag og
klassetrin, der er relevante for netop dig og din undervisning.

Ved du, at det er gratis at få rådgivning på CFU af de pædagogiske konsulenter? Kom gerne 
med dit fagteam og få rådgivning og vejledning om materialer mm.

Vi har på CFU Bornholm en præsentationssamling med alle de bøger, du kan låne i klassesæt. 
Vi finder gerne bøger frem til dit fag efter aftale – eller du kan bare komme forbi!

Har du særlige ønsker om at se andre undervisningsrelevante materialer fra informations-
samlingen, kan du kontakte Kirsten Lenz, klz@kp.dk – eller selv bestille hjem til egen skole via 
mitcfu.dk

MitCFU

Tilmelding til kurser

Senest 30. juni 2021

se side 66

cfu.kp.dk/om-cfu/bornholm/
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GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

Nyhed!
Bornholmsk stormester i oplæsning 2022 
- for alle øens 4. klasser

BM i oplæsning 2022 
- for alle øens 7. 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 2022.
Finalen foregår i foråret 2022 på Center for Undervisningsmidler Bornholm, 
Campus Bornholm. 
 
NÆRMERE INFORMATION FØLGER I FEBRUAR 2022

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 2022 på  
Center for Undervisningsmidler, Campus Bornholm.  
 
NÆRMERE INFORMATION FØLGER I FEBRUAR 2022

Tilmelding sker til Maiken Adelsten
maid@kp.dk

Kontakt Maiken Adelsten for yderligere 
information. 

Tilmelding sker til Maiken Adelsten
maid@kp.dk

Kontakt Maiken Adelsten for yderligere 
information. 

SKOLETILBUD

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 2022.
Arrangeres i samarbejde med PPR ved læse-/skrivekonsulent Helle Vaabengaard. 

NÆRMERE INFORMATION OM KAMPAGNEN FØLGER I MARTS 2022

Læse-/skrivekampagne 2022

Tilmelding sker til Maiken Adelsten
maid@kp.dk

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 selv se tv i klassen eller derhjemme.

Prøv selv på: mitcfu.dk 

Oplægget tilpasses tidsmæssigt efter ønske.

ADGANG TIL PROJEKTOR NØDVENDIG
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Booking af oplæg, kontakt
Pia Lotte Olsen, plo@kp.dk, 4189 7350

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

SKOLETILBUD

Forfatteroplæg på skolen
I perioden 23. august-3. september 2021 tilbyder Jens Raahauge som 
tidligere år at besøge skolerne med foredrag om børne-, ungdoms- og 
kanonlitteratur. 

I år tilbyder han at tale om:

Indskolingen
Fabler, eventyr eller sagn – eller en ønsket forfatter efter aftale. 

Mellemtrinnet
Bjørnebøger, fantasy, historiske fortællinger – eller en ønsket forfatter efter 
aftale.

Udskolingen
Tove Ditlevsen, Martin A. Hansen, Leonora Christine – eller en ønsket forfatter efter aftale.

Hvert foredrag vil vare mellem 30 og 45 minutter. Der er hverken nedre eller øvre grænse for 
antallet af tilhørere.  
Tilmeldte skoler vil inden besøget modtage en kort intro til oplægget.

Tilmelding
Skriv til Maiken Adelsten, maid@kp.dk, for at booke et oplæg.

GRATIS!
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SKOLETILBUD

Rønne Svømmehal tilbyder mulighed for at aflægge bassinprøve for et gebyr på 425 kr. 
Vær opmærksom på, at deltagerne skal have en personlig facemask som man får udleveret 
formedelst 60 kr. Masken er personlig, og skal medbringes hver gang deltagerne skal have 
fornyet deres livredderbevis. Dette er krav fra Dansk Svømmeunion pga. covid-19 situationen.
Kontakt Laura Hulgaard 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. + 60 
kr. for maske, så længe det er en del af coronarestriktionerne.
Kontakt Michael Hoffmann og aftal det praktiske.
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.

Bassinprøven

Sted
Rønne Svømmehal eller Gudhjem Svømmehal

Pris
Livredningstræning er gratis, men der er gebyr på prøve og maske jf. overstående.

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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Enkeltfag er et tilbud til dig, som allerede er lærer i skolen og som ønsker at udbygge dine kompetencer 
med et nyt fag eller modul fra læreruddannelsen.
På Københavns Professionshøjskole kan du læse alle skolens fag som enkeltfag.
Som enkeltfagsstuderende læser du typisk sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse. 

På KP Bornholm kan du følge udvalgte fag på forskellige typer hold:
• Hold med fysisk undervisning på Bornholm (især pædagogiske fag og enkelte undervisningsfag).
• Parallelhold (følger undervisning i København via videokonferencesystem).
• Hold på netuddannelsen.

Vi udbyder alle folkeskolens fag. Du finder det aktuelle udbud på KP's hjemmeside. Se adressen nedenfor.

Særligt om fag på netuddannelsen
Hvis du følger fag på netuddannelsen, vil undervisningen veksle i mellem:
• Virtuel onlineundervisning i aftentimerne (4 gange pr. semester).
• Asynkron onlineundervisning.
• Fysisk tilstedeværelsesundervisning 4 gange pr. semester - fredage/lørdage på Campus Carlsberg.

Sådan søger du:
Vi åbner for ansøgningsskema på nedenstående adresse primo marts.
Der er ansøgningsfrist 15. maj 2021 til studiestart i august.
Bemærk, at der er adgangskrav til fagene.  
Deltagerbetalingen opkræves forud for ét semester ad gangen. Ved rettidig betaling er du optaget på 
holdet.

Læs mere om enkeltfag på KP's læreruddannelse og find udbudsoversigt og ansøgningsskema:  
http://www.kp.dk/uddannelser/laerer/enkeltfag-paa-laereruddannelsen/
Kontakt: enkeltfag-lu@kp.dk

Videreuddannelse
På videreuddannelsen på KP kan du læse særligt tilrettelagte kursusforløb og diplommoduler - fx kurser i 
relation til inklusion og sikkerhedskursus til håndværk og design, diplommoduler i vejledning og 
supervision, teknologiforståelse, psykologi og meget andet. Find info på KP's hjemmeside under 
videreuddannelse eller kontakt os for yderligere information:
Helle Marstal, videreuddannelsesleder hm@kp.dk, telefon 4189 7187 
Lene Damgaard Jørgensen, chefkonsulent leda@kp.dk, telefon 2513 3959

Enkeltfag på læreruddannelsen i 2021/22
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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 10-15, fredag 10-14
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: cfu.kp.dk

CFU BORNHOLM 
KONTAKT
Center for Undervisningsmidler Bornholm 
– kurser, vejledning og læringsressourcer

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 2. juli 2021-8. august 2021 OBS! CFU Bornholm er åben for henvendelse fra den 2. august
Efterårsferie 16.-24. oktober 2021
Juleferie  18. december 2021-2. januar 2022
Vinterferie 26. februar-6. marts 2022 (uge 9)
Påskeferie 9.-18. april 2022
St. Bededag 13. maj 2022
Kr. Himmelfart 26.-29. maj 2022
Pinseferie 4.-6. juni 2022 
Sommerferie 1. juli 2022- 
Alle ovenstående datoer er inkl. 
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KP BORNHOLM  
KONTAKT
Socialrådgiveruddannelsen &  
Lærer- og Pædagoguddannelsen Bornholm

Socialrådgiveruddannelsen, tlf. 4189 8500, krjo@kp.dk
Læreruddannelsen, tlf. 4189 8500, laererbornholm@kp.dk
Pædagoguddannelsen, tlf. 4189 8500, paedbornholm@kp.dk 

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 onsdag den 30. juni 2021.

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. 

Deltagerbetalingen refunderes ikke ved afbud/
fravær.

Gratis under abonnement
Abonnementsordningen betyder, at ansatte 
på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, 
Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms 
Ungdomsskole samt de fleste 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
P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt 
personer med parkeringstilladelse.  
Det er desværre ikke muligt at udstede 
parkeringstilladelse til kursister, studerende 
og elever. Vi henviser til p-pladsen ved Rønne 
Idrætshal.
Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller 
i cykelparkeringen ved cykelstien.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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