
   

Nyt til dansk 

CFU's danskkonsulenter er tilbage med inspiration til din danskundervisning. 
  

 

Webinar:  
CFU-online, 17. maj 
 

Nyt til udskolingen 
Få inspiration til din årsplan. 
Danskkonsulent Trine Ferdinand 
præsenterer de nyeste bøger, e-
bøger, tv-udsendelser og spillefilm til 
udskolingen, som du kan låne i 
klassesæt på mitCFU. 

 

Læs mere - og tilmeld dig  

 

  

 

Webinar:  
CFU-online, 19. maj 
 

Nyt til mellemtrinnet 
Få inspiration til din årsplan. 
Danskkonsulent Dorte Haraldsted 
præsenterer de nyeste bøger, e-
bøger, tv-udsendelser og spillefilm til 
mellemtrinnet, som du kan låne i 
klassesæt på mitCFU. 

 

Læs mere - og tilmeld dig  

 

 

 

  

 



Webinar:  
CFU-online, 10. maj 
 

Nyt til indskolingen 
Få inspiration til din årsplan. 
Danskkonsulent Thomas Ais 
Christensen præsenterer de nyeste 
bøger, e-bøger, tv-udsendelser og 
spillefilm til indskolingen, som du kan 
låne i klassesæt på mitCFU. 

 

Læs mere - og tilmeld dig  

 

  
Hjemmeside 
 

Ny fagside 
Vi er stolte af at præsentere vores 
spritnye fagside - spækket med 
inspiration og omtale af de nyeste 
læremidler, som du kan låne til dine 
elever.  
. 

 

Se fagside  

 

 

Kommende danskkurser 
  

En haj til medier og en ørn til litteratur 
Allerede i indskolingen er det vigtigt, at eleverne forholder sig reflekteret til de mange 
medier, de er omgivet af.  
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen samt PLC-medarbejdere 
Tirsdag den 27. april 2021 kl. 9.00-15.00 
Læs mere - og tilmeld dig 
 
 

Tre små morfemer – ret så stor betydning 
Elevernes opmærksomhed på ords betydningsdele (morfemer) kan have stor 
betydning for udviklingen af deres ordkendskab og stave- og læsefærdigheder. 
Målgruppe: Dansklærere og læsevejledere på melletrinnet og i udskolingen 
Mandag den 17. maj 2021 kl. 12.30-16.30 
Læs mere - og tilmeld dig 

  
    

Facebook 

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

 

Følg os 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/xdNMbIGRdai
https://tr.aonetrk.com/c/CN0bvHrZmrH6xMN
https://tr.aonetrk.com/c/GYYNttxTYQ03
https://tr.aonetrk.com/c/Q8Hw41jfn0hh4V
https://tr.aonetrk.com/c/JovER4h99Q6p
mailto:cfu@kp.dk
https://tr.aonetrk.com/c/D4JyDsx5RTYh
https://tr.aonetrk.com/w/qLPM6P0dSbNan0
https://tr.aonetrk.com/u/T9VXHcb3mG

