
   

Nyt fra CFU 

Skal du Med Skolen I Biografen eller har din skole abonnement på CFU 
Film og TV, så I kan bruge tv-udsendelser og film i undervisningen? 

 
Tag på kursus eller konference på CFU og få inspiration til din 

undervisning. 
  

   

MED SKOLEN I BIOGRAFEN 
Benyt den lokale biograf som 
klasseværelse! Vi åbner for salg af 
billetter mandag den 23. august 
2021 kl. 9 på mitCFU. 

  

CFU FILM OG TV 
Brug tv-udsendelser og spillefilm i 
din undervisning. Vælg mellem 
45.000 tv-udsendelser og 600 
spillefilm. 



 
Spilleplanen omfatter ti spillefilm og 
et kortfilmsprogram. Til alle film er 
der et gratis 
undervisningsmaterialer. 
 
NB: Kommunen skal være med i 
ordningen for at skolen kan bestille 
billetter. 

 

Læs om Med Skolen I Biografen  

 

 
Med et abonnement på CFU Film og 
TV får dine elever adgang til at se tv-
udsendelser, samt næsten alle 
spillefilm både i skolen og hjemme. 
 
Du booker og udlåner dem i mitCFU 
til hele klasser eller enkelte elever. 

 

Læs mere om CFU Film og TV  

 

 

   

Kurser 
  

 

Kommunikation og coaching 

– værktøjer til trivsel og arbejdsglæde 
Ønsker du at blive bedre til at kommunikere og dermed opleve mærkbare 
forbedringer i dine relationer? På kurset gennemgår vi bl.a. typiske faldgruber, 
forebyggelse af misforståelser, coachingmetoder, aktiv lytning og feedback, og du 
bliver med konkrete, gennemprøvede kommunikationsværktøjer i stand til at 
tilrettelægge og gennemføre aktiviteter både personligt og i arbejdssammenhænge. 
 
Målgruppe: Lærere og vejledere i skolen 
Onsdag den 25. august 2021 og torsdag den 26. august 2021, kl. 09.00-14.00 på 
Campus Carlsberg, samt onsdag den 22. september 2021, kl. 10.00-12.00 online. 
Læs mere - og tilmeld dig 
 
 

Mød højt begavede børn i skolen 

– identifikation og undervisning  
Alt for mange højtbegavede børn mistrives, keder sig i undervisningen og udnytter 
ikke deres potentiale. Og alt for mange voksne tror, at de højtbegavede børn nok 
skal klare sig, men det er ikke en selvfølge. Så hvordan hjælper vi dem bedst? 
Formålet med kurset er at gøre dig skarp på, hvad der kendetegner et højtbegavet 
barn, og hvordan du bedst støtter og udfordrer barnet i din undervisning. 
 
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ledere  
Onsdag den 1. september 2021 kl. 09.00-14.00  
Læs mere - og tilmeld dig 

Se alle CFU's kurser  

 

https://tr.aonetrk.com/c/LPvXEs2kZ3
https://tr.aonetrk.com/c/vbrPSSYF8Cr
https://tr.aonetrk.com/c/YLmdsTSNNhwUCf
https://tr.aonetrk.com/c/Vo1Ly6TEgQ
https://tr.aonetrk.com/c/5j9nobaPcCF40Y


 
 

  

Konferencer 

 

  

  

   

Kom og få et bud på hvorfor det er vigtigt at styrke børns robusthed, og hvordan vi griber det 
an. Deltag i workshops om madglæde, eventyrlige rytmikfortællinger, basket og bevægelse, 
svær sygdom og død, samt ud i naturen. 

  

Tilmeld dig eller læs mere om Børnehaveklassens dag 2021  

   

  

  

 

Matematik fra mange vinkler 
Læseplanen for matematik er stedet, hvor de overordnede kompetencemål bliver foldet ud. Det 
gælder såvel målene for de matematiske kompetencer som stofområderne. På dagen giver vi 
et bud på, hvordan du kan koble de to store områder i matematik. 

Tilmeld dig eller læs mere om Matematiklærerens dag 2021  

   

  

  

Facebook 

Få mere inspiration 

https://tr.aonetrk.com/c/bmKsYGNafAwbfhN
https://tr.aonetrk.com/c/LzY0CefTEYa


På vores Facebookside bliver du løbende opdateret i forhold til nye læremidler, 
digitale læremidler, faglige eftermiddage, kurser og meget mere. 

 

Følg CFU København på Facebook  

 

 

   
    

Center for Undervisningsmidler 
Københavns Professionshøjskole 
Humletorvet 3, 1799 København V 
cfu@kp.dk, cfu.kp.dk 

 

Læs nyhedsbrevet i browser 
Afmeld nyhedsbrev 

 

  

 

https://tr.aonetrk.com/c/iAgKrK7VmFkA
mailto:cfu@kp.dk
https://tr.aonetrk.com/c/yWA5QrFMiWCQk3
https://tr.aonetrk.com/w/FftO0kh1PSh5Q
https://tr.aonetrk.com/u/iUnB0osFAH5ta0

