
   

Nyt til matematik og naturfag 

CFU's matematik- og naturfagskonsulenter er tilbage med inspiration 
til din undervisning og din årsplanlægning. 

  

Gratis webinarer:  
CFU-online, 21. juni 
 

Naturfag N/T 
Få præsenteret forslag til årsplaner, 
brug af materialesæt fra CFU samt 
gode ideer til at inddrage dansk- og 
matematikfaglige kompetencer i din 
naturfagsundervisning.  

Naturfag 
i udskolingen 
Få et kort brush-up på 
naturfagseksamen, så du ved hvad 
der skal arbejdes med i udskolingen. 
Desuden præsenterer jeg diverse 
portaler, materialer fra CFU samt 
forslag til hvordan fælles faglige 
fokusområder kan skrues sammen.  

 

Læs mere - og tilmeld dig  

 

Læs mere - og tilmeld dig  

 

  

 

Gratis webinar:  
CFU-online, 1. juni 
 

Matematik 
Kom og deltag i vores faglige 
inspirationseftermiddag for 
matematikfaget, hvor vi fortæller om 
nogle af de nyeste læremidler, som 
kan inspirere din undervisning. 
 
Vi tager  fat i en bred vifte af 
områder inden for matematikfeltet, fx 
robotter i matematikundervisning, 
bevægelse i undervisningen, digitale 
muligheder i matematik samt mange 
andre pointer.  

 

Læs mere - og tilmeld dig  

 

 

   
  

   
 

Kommende matematikkurser 
  

CAS i din matematikundervisning (online) 



Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og 
krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for 
matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere 
matematik. 
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-10. klasse  
Tirsdag den 10. august 2021 kl. 9.00-12.00 
Læs mere - og tilmeld dig 
 
 

De matematiske kompetencer i praksis 
På kurset vil der være fælles oplæg, der udfolder de matematiske kompetencer. 
Derudover vil der være gruppevis præsentation og afprøvning af aktiviteter og 
opgaver til forskellige trin (0.-3., 4.-6. og 7.-10. klasse). 
Målgruppe: Matematiklærere 1.-10. klasse samt børnehaveklasseledere  
Mandag d. 23. august 2021 kl. 09.00-15.00 plus to eftermiddage  
Læs mere - og tilmeld dig 

  

Kommende naturfagskurser 
  

Naturfaglige læremidler 
Du får idéer til læremidler til din årsplan og udvikler kompetencer til hurtigt og sikkert 
at vurdere de læremidler, der er tilgængelige for dig. 
Målgruppe: Naturfagslærere i 6.-9. klasse 
Tirsdag den 24. august 2021, kl. 09.00-15.00 
Læs mere - og tilmeld dig 
 
 

Naturfagenes sprog og matematiske værktøjer 
Du bliver klædt på til at levere en undervisning, der tager elevernes undersøgelser 
alvorligt og gør dem klar til den skriftlige prøve. 
Målgruppe: Naturfagslærere i 6.-9. klasse  
Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 09.00-15.00  
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/9sPhAr1Ff2GCc
https://tr.aonetrk.com/c/N6wIm7C53p
https://tr.aonetrk.com/c/EmDNxTzgCiWaak
https://tr.aonetrk.com/c/elkpha6HNaZ
https://tr.aonetrk.com/c/CyIgGES5avc
mailto:cfu@kp.dk
https://tr.aonetrk.com/c/OIlNxsQveg
https://tr.aonetrk.com/w/RvxGuy5MHVH
https://tr.aonetrk.com/u/rj3onflYwFmDx6D

