Nyt til dansk

CFU's danskkonsulenter tilbyder gratis vidensdeling med dansklærere og -vejledere
på netværksmøder og Facebook.
Se også kurser til indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor der stadig er ledige
pladser.

Danskvejledernetværk

Vil du deltage i et gratis netværk med dansklærere, danskvejledere og
fagteamansvarlige, hvor du får nye input om fag, litteratur og bøger?
CFU og Videreuddannelsen på KP holder i fællesskab tre netværkseftermiddage
med forskellig temaer i skoleåret 2020-21. Som altid er der et danskfagligt oplæg,
erfaringsudveksling om dagens tema og præsentation af aktuelle læremidler fra CFU.
Vi forsøger at tilgodese indskoling, mellemtrin og udskoling, hver gang vi mødes. Det
er gratis at deltage, men det kræver tilmelding.

Ud med sproget!- mundtlige tekster og
mundtlighedsdidaktik

Tirsdag den 12. oktober 2021, kl. 14-16
Tilmelding
Ind og ud af litteraturen med multimodalitet–
kreativ og undersøgende litteraturundervisning

Tirsdag den 8. februar 2022, kl. 14-16
Tilmelding

Situeret og kreativ skrivning – progression,
feedback og engagerende skriveopgaver

Tirsdag den 26. april 2022, kl. 14-16
Tilmelding

Dansklærere i udskolingen

Bliv medlem af vores Facebookgruppe

Hvis du er dansklærer i udskolingen i Region Hovedstaden, så meld dig ind i vores
FB-gruppe.
Her får du mulighed for at sparre og videndele med dine danskkonsulenter om CFU's
læremidler, og hvordan de kan sættes i spil.

Bliv medlem

Kommende kurser
Grib litteraturen på mellemtrinnet - læs litteratur med krop og sjæl
Hvordan kan du organisere og variere din litteraturundervisning med en æstetisk og
sansebaseret tilgang, hvor der er plads til fællesskab og samtale? Få præsenteret en
række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, ’oplever’,
’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i verden’
ved fx at producere en brevkasse, en Book Bento eller en litteraturkuffert.
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet
Torsdag den 30. september 2021, kl. 9.00-15.00
Pris: 1.050 kr.
Læs mere - og tilmeld dig

Markante stemmer i tidens tekster – fra Thomas Korsgaard til Sofie Linde
Vi sætter spot på nogle af de mest markante stemmer i tidens tekster og bevæger os
rundt i de tre tekstkategorier: litteratur, fagtekster og brugstekster. Du bliver opdateret
på nyere tekster inden for de tre kategorier, så du kan sammensætte en varieret
årsplan, der både har faglig tyngde og appellerer til eleverne. Og du får selvfølgelig
idéer til, hvordan teksterne kan indgå i danskundervisningen.
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen
Tirsdag d. 2. november 2021, kl. 9.00-15.00
Pris: 1.200 kr.
Læs mere - og tilmeld dig
Grib litteraturen i udskolingen – læs litteratur med krop og sjæl
Hvordan kan din litteraturundervisning i udskolingen blive mere levende, legende og
lærerig? Få præsenteret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser
bliver ’stemt for’, ’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst
’sætter egne aftryk i verden’ gennem fx litterær aktivisme, en brevkasse eller
bookstagram.
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen
Onsdag d. 24. november 2021, kl. 9.00-15.00
Pris: 1.150 kr.
Læs mere - og tilmeld dig
Sprogforståelse i læsning – også i indskolingen
Elevernes sprogforståelse er afgørende for deres læseforståelse. Hvordan kan du
undervise i sprogforståelse i læsning, før eleverne er blevet selvstændige læsere? På
kurset får du viden om og idéer til undervisning i ordkendskab, inferenser
(tankeslutninger) og tekststrukturer. Du bliver desuden trænet i at stille spørgsmål til
steder i tekster, som kræver, at eleverne drager inferenser.
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen samt læsevejledere
Mandag den 17. januar 2022, kl. 12.30-16.30
Pris: 1.000 kr.
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

