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Forord
På baggrund af samarbejde i kursusudvalget og gode input fra de bornholmske 
skoler har vi arrangeret en lang række kurser, som støtter op om det arbejde, 
som udføres på skolerne. Det er via det samarbejde, at vi kan tilbyde kurser, som 
kan bruges i praksis, og som opleves som vedkommende og relevante af delta-
gerne. 

Det er derfor også rigtig dejligt, at stort set alle bornholmske skoler bakker op 
om den unikke kursusabonnementsordning. Det er en helt nødvendig forudsæt-
ning for at kunne tilbyde og gennemføre så mange forskellige kurser.

Kursusprogrammet spænder som altid bredt – fra praktiske hands on-kurser til 
mere teoretiske kurser, fra fagfaglige kurser til mere overordnede og tværfagli-
ge 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. 

Vi har igen i år fokus på læsning og ikke mindst læselyst, hvor en del af dansk-
kurserne giver inspiration til at arbejde med mange forskellige tilgange til littera-
tur.

Det drøftes stadig, om teknologiforståelse skal være et selvstændigt fag, om det 
skal være en del af fagene – eller måske en kombination. Vi har valgt at sætte 
fokus på teknologiforståelse i nogle af de praktisk-musiske fag, nemlig billed-
kunst og håndværk og design.
I år har vi også valgt at arrangere kurser i nogle af de obligatoriske emner, nem-
lig færdselslære og seksualundervisning.

Traditionen tro har vi læse-skrivekampagne, i år med temaet "Mere krudt til 
kanonen" – hvor der lægges op til, at eleverne i 6.-8. klasse arbejder med kanon-
litteraturen. 

Trivsel og motivation hos eleverne båret af kompetent klasseledelse er fortsat 
vigtige temaer, og derfor vil man også i kataloget kunne finde en række kurser, 
som kan ruste medarbejderne til at tackle de udfordringer, som hverdagen i 
skolen byder på, og som kan give inspiration til arbejdet med de forskellige mel-
lemformer.

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. Som noget nyt tilbyder vi nu også netværk for sprogvejledere og andre 
interesserede sproglærere, og i samarbejde med Skoletjenesten på Bornholm 
bliver der etableret et netværk med henblik på at styrke den grønne dannelse i 
de bornholmske skoler.

I foråret 2022 afvikles for første gang "Matematiklærerens dag". Det er tanken, 
at det skal blive en tilbagevendende begivenhed, som kan styrke matematikun-
dervisningen og give øens matematiklærere mulighed for at netværke.
Nyt er også Idrættens dag på Bornholm, som arrangeres i samarbejde med 
Dansk Skoleidræt. Dagen byder på både kompetenceudvikling og netværk til 
gavn for idrætsfaget.

Jeg glæder mig over endnu en gang at kunne byde velkommen til et nyt 
spændende kursusår på Center for Undervisningsmidler Bornholm.

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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88

Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og  
ungdomslitteratur?
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 inspirere og opdatere undervisere omkring børne- og  
ungdomslitteraturen netop nu.

Indhold
Steffen Larsen, som anmelder børne- og ungdomslitteratur, fortæller  
engageret 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.

I skriftlig fremstilling er bedømmelseskriterierne ændret, så der er fokus på, 
om teksten fungerer i den givne situation - en ændring, man som lærer er 
nødt til at tage højde for i sin undervisning. Samtidig møder vi konstant nye 
genrer, der kan repræsenteres i den mundtlige prøve, som nu skal afspejle 
undervisning i tre tekstkategorier. 
Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både mundtlig og skriftlige 
prøver i dansk 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 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.

DATO
30.08.2022
Kl. 13.15-15.45

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Steffen Larsen, 
anmelder

KURSUSNR.
229407

DATO
23.08.2022
Kl. 12.30-16.00

PRIS
625,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent og 
beskikket censor

KURSUSNR.
229408

Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen

Prøverne i dansk - den nye prøvevejledning fp9

Målgruppe
Læringsvejledere, dansklærere og alle andre med interesse for  
børne- og ungdomslitteratur

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

A

A
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9

Hvordan kan man enkelt og funktionelt undervise i ordklassers og 
sætningers brug og betydning i forbindelse med elevers arbejde med 
tekster, så de ikke bare bliver gode til at udfylde opgaver, men kan bruge 
sproget i praksis?

Mål
At give deltagerne en række forslag til funktionel undervisning i grammatik, 
som kan bruges i praksis.

Indhold
Elever har svært ved at overføre viden fra formel træning af grammatik til 
de tekster, de selv arbejder med, viser forskningen. Derfor handler dette 
kursus om, hvordan læreren kan undervise i grammatik funktionelt. 
Vi skal se på eksempler på grammatik knyttet til konkrete tekster: 
Hvilken funktion har markante grammatiske træk i teksten? 
Hvordan kan fokus også på grammatiske træk støtte elevernes arbejde med 
teksterne, og hvordan kan sammenhængen med teksterne give eleverne 
større forståelse af grammatikken? 
Hvordan kan man gøre forklaringer på grammatiske forhold enkle?

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 til-
gange 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 instruktør og deltagere om relevante temaer.
Dagsorden sendes ca. en uge før mødet via mail.

DATO
21.09.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

INSTRUKTØR
Bodil Nielsen, 
konsulent, ph.d., 
forfatter til Grammatik i 
funktion. 

KURSUSNR.
229418

DATOER
01.09.2022
10.11.2022
02.02.2023
13.04.2023
Kl. 14.00-16.30

PRIS
4x545,00 kr.
Gratis under abonnement 

TOVHOLDER
Helle Vaabengaard, 
læse-skrivekonsulent ved 
PPR

KURSUSNR.
229414

Grammatik i funktion 

Netværksmøder for læsevejledere og  
specialundervisningslærere

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk

Målgruppe
Lærere, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning

A
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DANSK      KURSER

Få inspiration og tid til at forberede og planlægge sansende, dannende og 
kreative litteraturforløb, så du får litteraturglade elever.

Mål
At deltagerne får indsigt i og arbejder konkret med sansebaseret  
litteraturarbejde, der styrker elevernes litteraturglæde og  
fortolkningskompetence.

Indhold
Du får indsigt i en sansebaseret og æstetisk tilgang til litteraturarbejde og 
får konkrete ideer til, hvordan du arbejder med billedbøger, kunst og digte – 
og mulighed for at lave et forløb, som du kan bruge i din undervisning.

Få inspiration og tid til at forberede og planlægge sansende, dannende og 
kreative litteraturforløb – så du får fagligt kompetente og glade 
litteraturlæsere i din klasse.

Mål
At deltagerne får indsigt i og arbejder konkret med sansebaseret  
litteraturarbejde, der styrker elevernes litteraturglæde og  
fortolkningskompetence.

Indhold
Du får indsigt i en sansebaseret og æstetisk tilgang til litteraturarbejde og 
får konkrete ideer til, hvordan du arbejder med litteratur og andre æstetiske 
tekster som f.eks kunst og digte – og mulighed for at lave et forløb, som du 
kan bruge i din undervisning.

DATO
02.11.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

INSTRUKTØR
Kenneth Jakobsen Bøye, 
læremiddelforfatter og 
redaktør

KURSUSNR.
229421

DATO
02.11.2022
Kl. 09.00-12.00

PRIS
795,00 kr.

INSTRUKTØR
Kenneth Jakobsen Bøye, 
læremiddelforfatter og 
redaktør

KURSUSNR.
229422

Mere aktiv, sansende og undersøgende 
litteraturundervisning 

Litteraturundervisning er stadig ikke et 
matematikstykke

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 0.-5. klasse

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 6.-9. klasse
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Skriftlig fremstilling vurderes ud fra elevernes evne til at sætte sig ind i en 
kommunikationssituation og skrive funktionelt. 
Hvordan forbereder jeg som underviser eleverne til de nye krav, samtidig 
med, at vi ikke giver køb på et sprudlende sprog? 
  
Kort sagt: Hvordan kan de lære at skrive funktionelt med spræl i?

Mål
At deltagerne bliver inspireret til at undervise levende og relevant op til 
prøverne fp9 og fp10.

Indhold
Kurset er en veksling mellem teori, praksiseksempler og hands on og  
kommer ind på følgende:
• Hvad er nuværende prøvekrav og vurderingskriterier?
• Hvilke elementer skal jeg være opmærksom på i  

kommunikationssituationen?
• Hvordan sikrer jeg mig at få inddraget de fire sprogniveauer?
• Hvad vil det sige at skrive funktionelt?
• Hvordan får jeg eleverne til at skrive varieret og kreativt? 

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 og fp9/fp10.
• Danskfagets trends og temaer.
• Præsentation 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
17.01.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
139449

DATO
15.11.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229423

Skriftlig fremstilling  
- hvordan skrive funktionelt med spræl i?

Inspirationsmøde for dansklærere i 6.-10. klasse 

Målgruppe
Undervisere i dansk på 6.-10. klassetrin

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 6.-10. klasse

A

A



12 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

DANSK      KURSER

Lydfortællinger, webdoks, kortdoks, kampagnefilm, instagramposts…  
Kom tæt på forskellige eksempler på multimodale udtryksformer i fagets tre 
tekstkategorier.  
Få inspiration til både den daglige undervisning og den mundtlige prøve i 
dansk.

Mål
At deltagerne får overblik over og værktøjer til at undervise i forskellige 
multimodale udtryk, og at de får ideer til at inddrage disse i arbejdet frem 
mod den mundtlige prøve i dansk.

Indhold
• Kort introduktion til multimodalitet og tekstkategorier.
• Eksempler på forskellige multimodale udtryk.
• Konkrete forløb med undersøgelse og danskfaglige tilgange.
• Den mundtlige prøve.

I alle tre tekstkategorier: Æstetiske tekster, fagtekster og brugstekster, skal 
vi arbejde med de ikke-skrevne udtryksformer. 
Mulighederne er mange, men hvordan vælger man ud, og hvordan griber 
man de multimodale udtryk an?

På kurset præsenteres forskellige multimodale genrer fra de tre  
tekstkategorier, og du møder helt konkrete eksempler, som du kan anvende 
i din danskundervisning i de ældste klasser.
Vi tager fx fat på lydfortællinger, webdoks, kortdoks, kampagnefilm og 
instagramposts, og vi arbejder også med, hvordan de forskellige udtryk kan 
indgå ved den mundtlige prøve i dansk.

DATO
07.02.2023
Kl. 12.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement 

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

KURSUSNR.
139444

Liv, lyd og bevægelse - multimodale udtryk i  
undervisningen og til den mundtlige prøve

Målgruppe
Lærere og andre interesserede, der underviser i dansk i 6.-10. klasse

A

Udeskole for 0.-5. klasse med 
NaturBornholm

 

&

Udeskole for 6.-10. klasse med 
NaturBornholm

se side 28
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Skrivning og skriftlig fremstilling praktiseres ofte som en individuel aktivitet. 
Men hvad vil der ske, hvis vi åbner skriveprocessen op for løbende dialog og 
fælles skriveaktiviteter?  

Mål
At deltagerne bliver inspireret til at engagere eleverne i dialog om  
skrivning. 

Indhold
I veksling mellem teori og praksis fokuseres der på udvikling af 
skrivekompetencer gennem elevernes fælles tekstproduktion.  
Der vil være fokus på dialogen i skrivningens før–, under- og efterfase med 
særlig vægt på respons.

DATO
08.03.2023
Kl. 12.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement  

INSTRUKTØR
Louise Sletterød, 
lærer, læsevejleder,  
stud.cand.pæd.

KURSUSNR.
139446

Skriftlighed i dialog 

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 1.–5. klasse

A

Hvordan kan vi motivere eleverne til at være nysgerrige over for sprog, være 
sprogligt bevidste og dermed styrke deres sproglige læring? 
Hvordan kan vi styrke elevernes ordforråd i faget dansk? Og hvordan kan vi 
arbejde målrettet, differentieret og kontekstorienteret med de 500  
hyppigste ord på dansk? 

Mål
At deltagerne gennem viden og praksiseksempler får inspiration til at  
arbejde sprogstøttende i egen undervisning.

Indhold
Programmet kommer omkring sprog- og ordforrådsstrategier, de nyeste 
tendenser inden for flersprogethedsforskningen – tværsproglige tilgange i 
praksis, de 500 hyppigste ord på dansk:
• Hvordan kan ordene anvendes i en differentieret stave-, skrive og  

læseundervisning?
• Hvordan kan man arbejde kontekstorienteret med fokus på grammatik/

ordklasser og de 500 hyppigste ord i læse- og skriveaktiviteter?
• Det sprogstøttende læringsrum – hvilke potentialer ligger der i  

samarbejdet med de andre sprogfag?

DATO
01.03.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Tina Joost, 
dansklærer og  
pædagogisk konsulent i 
Sydslesvig

KURSUSNR.
139442 
 
OBS!
Du får ordstrategiplakat 
med hjem samt adgang til 
omfattende  
ordkortkatalog til udprint

Sprogboost

Målgruppe
DSA-lærere og lærere, der underviser i dansk

A



14 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

DANSK      KURSER

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 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.

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 it.
• Sproglig udvikling.
• Præsentation af de nyeste materialer, som du kan låne på www.mitcfu.dk
• Erfaringsudveksling og videndeling.

DATO
22.03.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
139440

DATO
21.03.2023
Kl. 14.30-16.30

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Kirsten Lenz, 
pædagogisk konsluent

KURSUSNR.
139404

Inspirationsmøde for dansklærere i 1.-5. klasse

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og 
pædagoger i børnehaveklassen

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 1.-5. klasse

Målgruppe
Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

A

A
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DANSK      KURSER

CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

Kanonlitteraturen adskiller sig fra de øvrige tekster, som vi arbejder med i 
danskfaget, ved, at der fra politisk side er stillet krav om, at eleverne i løbet 
af deres skoletid skal stifte bekendtskab med dansk litteraturs kanon. 
Og teksterne kan til tider være besværlige at engagere eleverne i. 
Er du kørt træt i at bruge de samme kanontekster igen og igen? 
Trænger du til ”nye” gamle tekster? Eller trænger du til nye indgange til 
arbejdet med kanonlitteraturen? 

Mål
At deltagerne får nye vinkler på arbejdet med kanonlitteratur.

Indhold
Kurset ’Mere krudt til kanonen’ tager udgangspunkt i den obligatoriske 
og den vejledende kanon for faget dansk, og kobler an til kendte såvel 
som mindre kendte tekster, samtidig med, at vi sætter tekster, forfatter-
skaber og temaer ind i en nutidig kontekst med paralleltekster, forslag til 
fordybelsesområder og kreative arbejdsforslag, der vækker teksterne til live 
i en nutidig kontekst.
NB! Kurset er samtidig startskuddet på læse-/skrivekampagnen af samme 
navn, som henvender sig til 6.-8. klasse.

Hvad vil det sige at fordybe sig i læsning, og hvordan styrker vi læselyst og 
læsefordybelse hos børn og unge?

Mål
At klæde deltagerne på til selv at gå videre med tiltag, der styrker læselyst 
og læsefordybelse hos de elevgrupper, de arbejder med.

Indhold
Gennem en præsentation af nyeste forskning på området og konkrete  
eksempler på læsetiltag, der styrker elevernes litterære dybdelæsning - 
både når de læser ovre i skolen, og når de skal læse i fritiden - vil dette 
kursus give bud på, hvordan vi styrker elevernes læselyst og læsefordybelse.

DATO
28.03.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Katja Gottlieb, 
læremiddelforfatter og 
dansklærer

KURSUSNR.
139447

DATO
23.03.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
595,00 kr.

INSTRUKTØR
Kristiane Hauer, 
ph.d.

KURSUSNR.
139443

Mere krudt til kanonen

Læselyst og læsefordybelse 

Målgruppe
Undervisere på 6.-10. årgang

Målgruppe
Udskolingsdansklærere, dansklærere på ungdomsuddannelserne, 
læse- og læringsvejledere, PLC-medarbejdere/bibliotekarer

A



16 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

DANSK      KURSER

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig 
fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget 
højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg 
med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Mål
At give dansklærerne i udskolingen feedforward til deres videre 
undervisning i skriftlig fremstilling.

Indhold
Hvad er der lagt vægt på i årets prøver? Hvordan bedømmes der?
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. 

I klasserne sidder elever fra mange forskellige baggrunde og kulturer, men 
hvordan kan vi gøre det til en force ved at bruge det konkret i 
danskundervisningen? 

Mål
At deltagerne får ideer og redskaber til at arbejde med kultur og identitet 
som danskfagligt område. 

Indhold
Vi vil på dette kursus introducere til perspektiver på kulturmøder og  
forskellighed - og diskutere, hvordan skønlitteratur kan bidrage til at  
udfordre grænserne mellem os og ”de andre”. 
Kurset vil tage udgangspunkt i Anne Mia Stenos to ungdomsromaner  
”Imellem grænser! og ”Akio”, som henvender sig til elever i udskolingen. Der 
findes undervisningsmateriale til begge bøger, som frit kan downloades og 
som på kurset vil være genstand for konkrete øvelser og anvisninger til, 
hvordan man som lærer kan arbejde med temaer som kultur, fremmedhed 
og identitet i sin klasse.

DATO
25.05.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent og 
beskikket censor

KURSUSNR.
139401

DATO
09.05.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Anne Mia Steno, 
ph.d., lektor og forfatter

KURSUSNR.
139455

Evaluering af fp9 i dansk

Kulturmøder i skolen

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i udskolingen

Målgruppe
Undervisere og pædagoger i dansk i 6.-.9. klasse

A

A



SPROG      KURSER

17CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

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 2022-2023

SPROG     KURSER

English is the common language of the world, so how can we encourage our 
shy pupils to speak, at the same time as refining the gamers?
With a focus on vocabulary and chunks, as essential building blocks of  
language acquisition, we will discuss how to develop both language and  
confidence with the older learners. Talking Teens will give ideas to 
differentiate your teaching, to match differing needs, whilst developing and 
refining language in a fun and meaningful context.

Mål
• You will gain knowledge about how to differentiate your language teaching, 

when dealing with different levels of speaking skills.
• You will gain knowledge about stimulating your pupils’ speaking skills, 

through renewable games and projects.
• You will gain skills in how to integrate vocabulary and chunks during your 

English lesson.

Indhold
Speaking and communicating in a second language can be daunting, 
especially for teenagers, where image is important, but with the right tools 
it can be fun and motivating. 
As teachers, we know that no matter what age, our pupils learn best in a 
safe and respectful classroom environment. 
Throughout the day, we will talk about creating a language culture, where 
having fun speaking is more important than focusing on mistakes. 

Speaking English is fun, especially at the grass roots. But how can we start 
the speaking process with the inexperienced or shy at the same time as 
stimulating the confident speakers?
With a focus on vocabulary and chunks, as essential building blocks, we will 
discuss how you can develop both language and confidence with the younger 
learners. 
Kick-start Speaking will give ideas to differentiate your pupils’ speaking 
skills, whilst developing language in a fun and meaningful context.

Mål
You will:
• learn about classroom management and lesson structure in language  

teaching.
• gain knowledge about stimulating your pupils’ speaking skills, through  

renewable games, projects and stories. 
• gain skills in how to integrate vocabulary and chunks during your entire 

English lesson.

Indhold
Learning to speak in a second language can be daunting for a pupil, but with 
the right tools it can be fun and motivating.
As teachers, we know that no matter what age, our pupils learn best in a 
safe and respectful classroom environment, with set rules and routines. We 
must develop a classroom culture, where there is room to make mistakes 
and where speaking "fluency" does not necessarily mean "accuracy". 

DATO
03.11.2022
Kl. 09.00-12.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Sarah Nakel, 
Teacher and 
English advisor

KURSUSNR.
239400

DATO
03.11.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Sarah Nakel, 
Teacher and 
English advisor

KURSUSNR.
229424

Talking Teens

Kick-start Speaking

Målgruppe
English teachers teaching 6th-10th year pupils

Målgruppe
English teachers teaching 1st-5th year pupils

A

A
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SPROG      KURSER

Vær med i netværket omkring sprogvejledning og -undervisning med fokus 
på fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk.

Mål
At give vejledere og engagerede lærere mulighed for videndeling og  
kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte støttes 
i at levere kvalitet i hverdagen. 

Indhold
Netværksmøderne er et forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og 
videndeling.
På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på 
sprogområdet. Deltagerne har også mulighed for at drøfte forskellige  
faglige problemstillinger i forhold til sprogfagene.
Der vil være kortere oplæg fra instruktør og deltagere om relevante temaer.

DATOER
08.11.2022
04.05.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
2x495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229427

Netværksmøder for sprogvejledere og -lærere

Målgruppe
Sprogvejledere og -lærere i grundskolen

A

Sprogzonen 
Lingvistik med passion, med humor og vild ild i

Kom og blev sprogligt forkælet på en hel dags udforskning af sprog i 
alle retninger. En dag, der byder på workshops og foredrag tilrettelagt 

af lingvisterne fra Sprogzonen. I vil blive præsenteret for ideer til, 
hvordan sprog kan gøres sjovt og interessant med en didaktisk 
vinkling, og hvordan du kan bruge alle de sprogressourcer, der 

allerede er i klasselokalet - og til hvad.
 

Det hele foregår på CFU d. 16. november 2022 fra kl. 9.00-14.30 og er 
i forlængelse af elevsprogdagen. Det er dog ikke en forudsætning at have 

deltaget ved denne for at kunne være med her. 

Målgruppe:  
Dansk- og sproglærere 6.-10. klasse, lærer- og pædagogstuderende,  

DSA-undervisere og skolens vejledere.

NÆRMERE INFORMATION FØLGER



20 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

SPROG     KURSER

Ordforråd er vejen til at kunne deltage aktivt i tyskundervisningen. Få viden 
om, hvordan du didaktisk kan tilrettelægge en undervisning, der fokuserer 
på ordforråd som en genvej til, at eleverne lykkes med både at lytte/læse 
og udtrykke sig på tysk. Vi vil se på, hvordan refleksioner over ordforråd kan 
resultere i bedre valg af materiale, mundtlige og skriftlige aktiviteter samt 
motiverende evalueringsformer.

Mål
At deltagerne får:
• Kendskab til international og dansk forskning om ordforrådstilegnelse.
• Praksiseksempler på, hvordan et bevidst fokus på enkeltord og chunks kan 

give eleverne et større udbytte og motivation i tyskundervisningen.
• Mulighed for at drøfte ordforrådsudfordringer og ordforrådsaktiviteter 

med andre tysklærere. 

Indhold
Eleverne møder stort set ikke tysk udenfor klasserummet. Derfor er det 
vigtigt, at vi som tysklærere er bevidste om den rolle, som ordforråd spiller i 
vores undervisning. Vi ser på forskellige læremidler og undersøger, hvordan 
de kan bidrage til et større ordforråd, og hvordan et fokus på ordforråd kan 
bidrage til en bedre læseoplevelse. Dernæst afprøver og drøfter vi forskel-
lige arbejds- og evalueringsformer, der med et bevidst fokus på enkeltord 
og chunks støtter elevens mulighed for deltagelse i mundtlige og skriftlige 
tasks. 

Der vil i løbet af dagen være fokus på teksters sværhedsgrad og på, hvilke 
støttemuligheder vi kan bruge, når teksten føles svær. Dernæst vil der være 
eksempler på og refleksioner over, hvordan eleven selv udvikler et stort og 
brugbart ordforråd, samt på, hvordan eleven kan træne ”fluency” med selv 
få ord. 

Kurset veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som deltager 
medvirker aktivt.

DATO
09.11.2022
Kl. 10.00-16.00

PRIS
1195,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Elsebeth Bechmann, 
derdiedas.dk

KURSUSNR.
229434

Ordforråd – en genvej til bedre tysktimer

Målgruppe
Lærere, der underviser i tysk

A
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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 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.

Forskning peger på flersprogethed som ressource - at det er mere effektivt 
at lære nye sprog, hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen. Men 
hvordan gør man i praksis? Få eksempler fra en flersproglig praksis af Tina 
Joost, som er pædagogisk konsulent for dansk for skoleområdet i Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig, der har fokus på sprog og tværsproglighed.

Mål
At deltagerne ud fra nyere viden om flersprogethed og tværsproglighed 
gennem praksiseksempler får inspiration til egen undervisning samt  
mulighed for at reflektere og videndele med kolleger.

Indhold
På dette kursus går teori, praksis og refleksion hånd i hånd med følgende 
fokus:  Hvordan kan vi bidrage positivt til elevernes udvikling af sproglig 
bevidsthed, sproglig nysgerrighed og motivation for sprog? Hvordan kan 
man ud fra viden om flersprogethed og translanguaging-begrebet arbejde 
sprogunderstøttende med bl.a. strategier og en tværsproglig tilgang i 
sprogundervisningen? 
Du vil få Skoleforeningens ordstrategiplakat.

DATO
14.03.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
139403

DATO
02.03.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Tina Joost, 
pædagogisk konsulent for 
dansk

KURSUSNR.
139441

Inspirationsmøde for engelsklærere

Bring elevernes flersproglige ressourcer frem i  
lyset – tværsproglighed i praksis

Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk

Målgruppe
Sproglærere og -vejledere
Kom gerne sammen med dit sprogteam

A

A
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SPROG     KURSER

Bedømmelseskriterierne har ændret sig i sprogfagene, så der er fokus på, 
hvordan teksten fungerer i kommunikationssituationen. Det har indflydelse 
på, hvordan vi bør tilrettelægge undervisningen i skriftlig engelsk.
Kom og få et overblik over årets prøve og få ideer til, hvordan 
undervisningen kan tilrettelægges for at forberede eleverne til den.

Mål
At give engelsklærerne i udskolingen feedforward til deres videre 
undervisning i skriftlig engelsk.

Indhold
Hvad er der lagt vægt på i årets prøver? Hvordan bedømmes der?
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
23.05.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Maiken Adelsten, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
139400

Evaluering af fp9 i engelsk 

Målgruppe
Lærere, der underviser i engelsk i udskolingen

A

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  
undervisningens forskellige faser er afgørende for, at eleverne kan lykkes. 
Du får lejlighed til at videndele med kolleger ind i de nævnte perspektiver. 
Desuden får du input til, hvordan du kan bruge CFU, KP tyskfagsiden. 
Vi tager evt. nye aspekter vedr. ministerielle udmeldinger op.

DATO
27.04.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Christina Hellensberg, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
139459

Inspirationsmøde for tysklærere

Målgruppe
Lærere, der underviser i tysk

A



MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

23CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

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 2022-2023

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 deltagerne 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  

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

DATO
24.08.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Dorthe Pauck Due, 
lærer, vejleder,  
beskikket censor

KURSUSNR.
229406

Infomøde om fp9 i matematik A
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen samt 
lærerstuderende, der har/får matematik som undervisningsfag

Skolerne på Bornholm er i gang med at udvikle sig til grønne skoler.   
Grøn dannelse forventes at blive en del af skolernes DNA. For at fastholde 
udviklingen oprettes et netværk, så medarbejderne på skolerne kan lære af 
hinanden.

Mål
At repræsentanter for skolerne på Bornholm via et netværk fastholder og 
udvikler grøn dannelse.

Indhold
Det første netværksmøde den 25. august 2022 afholdes på NaturBornholm 
med dette tema:
Hvordan gør man sin skolegård grønnere sammen med eleverne. 
Med udgangspunkt i Vild med vilje haven på NaturBornholm ser vi på  
muligheder i en pædagigisk didaktisk ramme.

Øvrige temaer vælges af netværket i samarbejde med tovholderne.

DATOER
25.08.2022: afholdes på 
NaturBornholm
10.11.2022
26.01.2023
04.05.2023
Kl. 14.00-16.30

PRIS
4x545,00 kr.
Gratis under abonnement 

TOVHOLDERE
Ulla Didriksen og  
René Vilsholm, 
koordinator 
skoletjenesten Bornholm 
og ledende naturvejleder 
NaturBornholm

KURSUSNR.
229430

Netværksmøder: Hvordan fastholder og udvikler vi 
grøn dannelse på Bornholm?A

Målgruppe
Lærere, pædagoger på mellemtrin og i udskolingen samt ledere
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MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

Få et større engagement i dine naturfagstimer ved at inddrage Engineering 
i din undervisning. Du vil opleve elever, der ikke har tid til at holde frikvarter 
og helt uopfordret arbejder videre efter skoletid.

Mål
At deltagerne let kan gå hjem og arbejde med Engineering i deres 
undervisning.

Indhold
På kurset vil du høre om, hvad Engineering er, få forløb som er lige til at gå 
hjem og afprøve, samt ikke mindst konkrete materialer, som du kan bruge i 
din undervisning, så I let kan komme i gang på din skole eller i jeres  
børnehave. Du vil helt specielt få mulighed for at være én af de første, som 
får materialet til dette års Engineering Day, som løber af stablen i uge 45. Vi 
vil afprøve materialet, så du er godt klædt på til at lave din egen Engineering 
Day i november måned med en flok engagerede børn. 
Du vil høre om Book en ekspert, som er en gratis besøgsordning for 
grundskolens 4.-10. klasse, hvor dine elever bliver involveret og kommer til at 
være aktive undervejs.

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på 
matematik set fra et vejlederperspektiv.

Mål
At matematikvejlederne får 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 instruktør og deltagere om relevante temaer.

DATO
31.08.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.

INSTRUKTØR
Nina Panek Gjettermann, 
lærer

KURSUSNR.
229412

DATOER
08.09.2022 
08.12.2022
09.02.2023
20.04.2023
Kl. 14.00-16.30

PRIS
4x545,00 kr.
Gratis under abonnement 

TOVHOLDER
Helle Vaabengaard 
Pedersen, 
læse-skrivekonsulent ved 
PPR

KURSUSNR.
229415

Få et større engagement i dine naturfagstimer

Netværksmøder for matematikvejledereA
Målgruppe
Matematikvejledere i grundskolen

Målgruppe
Lærere, der underviser i naturfag, matematik og håndværk og design i 
0.-9. klasse samt pædagoger, der arbejder med de store 
børnehavebørn
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MATEMATIK & NATURFAG      KURSER

Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til lærerne i naturfagene 
1.-9. klasse.
Kom på kursus og bliv klogere på de 10 temaer og se de materialer, som du 
kan bruge i din undervisning i natur/teknologi og i naturfag.

Mål
At deltagerne kan undervise i Naturvidenskabens ABC.

Indhold
På kurset arbejder vi med fagfaglig indføring i de 10 temaer og dykker ned i 
den didaktiske progression.  
Du vil specialisere dig i et eller to temaer, så du har mulighed for 
efterfølgende at afprøve undervisningen i egen klasse.  
Eleverne har mulighed for at arbejde med de ti temaer gennem deres  
skoleliv og på den måde bygge oven på viden og færdigheder, som de  
allerede har tilegnet sig. Eleverne får en solid faglig ballast, en oplevelse af  
sammenhæng i naturfagsundervisningen og ikke mindst viden, der kan  
bidrage med løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. 
Desuden kan Naturvidenskabens ABC illustrere en rød tråd for  
sammenhæng i skolens naturfag.  
Til alle temaer præsenteres materialekasser, der udlånes fra CFU.

DATO
29.11.2022
Kl. 09.00-15.00

PRIS
1195,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Anette Vestergaard 
Nielsen, 
pædagogisk konsulent 

KURSUSNR.
229404

Naturvidenskabens ABC  
– den røde tråd i undervisningen i naturfageneA

Målgruppe
Lærere i naturfag og natur/teknologi i 1.-9. klasse

Matematiklærerens dag på Bornholm
26. april 2023 

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget 
matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed 
for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer 

med gode kolleger fra de bornholmske skoler.  

Program og pris udsendes primo 2023.
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Ordblindhed og vanskeligheder i matematik har ofte en sammenhæng. Alle 
matematiklærere vil møde ordblinde og sprogligt udfordrede elever, da der 
i gennemsnit sidder to ordblinde i hver skoleklasse, men det er de færreste 
matematiklærere, der er uddannet til at arbejde med dem. 
Hvilke redskaber har du i værktøjskassen ift. disse elever, så du kan give 
dem bedre mulighed for det faglige og personlige udbytte af din  
undervisning, som er så vigtig for deres fremtidige uddannelsesmuligheder 
og deres liv generelt?

Mål
At give deltagerne indsigt i, hvordan der kan arbejdes med ordblinde elevers 
udfordringer ift. matematik.

Indhold
På kursusdagen vil deltagerne blive indført i, hvad det vil sige at være 
ordblind og herunder, hvordan dysleksi kan resultere i mulige udfordringer i 
matematik. 
Morten Rygner vil med udgangspunkt i sin bachelor, sin egen praksis som 
matematiklærer i folkeskolen og sine oplevelser af egen dysleksi tegne et 
billede af, hvad der rører sig hos elever med dysleksi i skolen med fokus på 
udfordringer i matematikfaget. 

På kurset lægges op til, hvordan man i praksis kan arbejde med 8  
fokuspunkter til matematiklærerens møde med ordblinde i undervisningen, 
som han selv er kommet frem til gennem arbejdet med bachelorprojektet: Et 
indblik i ordblindes mulige udfordringer i matematik.

Kurset indholder: 
• Viden om dysleksi.
• Et indblik i sammenhængen mellem dysleksi og udfordringer i matematik.
• 8 praksisnære fokuspunkter - præsenteret af en matematiklærer som selv 

aktivt arbejder med disse i sin praksis.
• Didaktiske reflektioner med de andre kursusdeltagere med udgangspunkt i 

cases med temaer, som lægger op til kursusdeltagernes eget arbejde med 
de otte fokuspunkter i fremtiden. 

DATO
09.03.2023
Kl. 12.00-16.00

PRIS
995,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Morten Kristen Rygner, 
lærer

KURSUSNR.
139438

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?A
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik

Tilmelding til kurser
Senest 29. juni 2022

se side 66
cfu.kp.dk/om-cfu/bornholm/
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MATEMATIK & NATURFAG      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  
specifikke 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. 
Derudover introducerer vi tilbuddene i NaturBornholms skoletjeneste.

DATO
13.04.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Troels Larsen, 
naturvejleder

KURSUSNR.
139451

STED
NaturBornholm,
Grønningen 30. 
3720 Aakirkeby

Medbring tøj til at være 
ude i noget af tiden.

Udeskole for 6.-10. klasse med NaturBornholmA
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk og matematik i 6.-10. klasse

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 
specifikke 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. 
Derudover introducerer vi tilbuddene i NaturBornholms skoletjeneste.

DATO
17.04.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Troels Larsen, 
naturvejleder

KURSUSNR.
139452

STED
NaturBornholm,
Grønningen 30. 
3720 Aakirkeby

Medbring tøj til at være 
ude i noget af tiden.

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholmA
Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk og matematik i 0.-5. klasse
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Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem, der nok skal 
klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres  
vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Mål
At deltagerne får indsigt i og inspiration til en undervisning som bedre  
inkluderer elever med særlige forudsætninger i matematik.

Indhold
Vi vil på dagen komme rundt om kendetegn og dilemmaer knyttet til den  
talentfulde elev og matematikundervisning.  
Vi vil søge svar på spørgsmål som: 
• Hvordan agerer vi over for de højtpræsterende og talentfulde elever?
• Hvordan skal vi hjælpe dem? 
• Er der hjælp at hente i form af andre eller supplerende læremidler? 
• Skal der laves særlige indsatser på skolen for disse elever? 
 
Dagen vil bestå af oplæg, diskussion og afprøvning af ideer til  
undervisningen. 

DATO
02.05.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Bent Lindhardt, 
lektor

KURSUSNR.
139437

Hvad gør vi med de talentfulde elever i 
matematik?A

Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik 

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men 
hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og 
hovedregning?

Mål
At deltagerne får en nuancering af, hvad god regnekunst er i dag, hvor de 
digitale muligheder presser gamle færdighedsdyder.

Indhold
Hvordan skal vi opfatte mestring i de fire regningsarter i dag? Hvad skal 
eleverne kunne til afgangsprøven? Hvad skal de kunne i deres dagligdag? 
Hvordan forklarer man forældrene, at regneundervisningen i dag er noget 
andet, end da de gik i skole? Sammen vil vi søge svar på disse spørgsmål.
Jeg vil give eksempler på samt overvejelser over, hvordan man kan udvikle 
elevernes regnefærdigheder mod en mere regnestrategisk tænkning. 
Eksemplerne tager udgangspunkt i min undervisning på 1.-6. klassetrin.

DATO
03.05.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Birgitte Lindhardt, 
lærer

KURSUSNR.
139458

Fra procedureregner til strategisk regnerA
Målgruppe
Lærere, der underviser i indskolingen og på mellemtrinnet
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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 deltagerne får 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
31.05.2023
Kl. 14.00-16.00

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Dorthe Pauck Due, 
lærer, vejleder, 
beskikket censor

KURSUSNR.
139454

Evaluering af fp9 i matematik A
Målgruppe
Lærere, der underviser i matematik i udskolingen

Vild med Vilje handler om biodiversitet – på en praktisk måde. 
Kom og lær hvordan!

Mål
At deltagerne kan lave vilde områder og bruge dem i undervisningen.

Indhold
Med afsæt i NaturBornholms Vild med Vilje have ser vi på, hvad der skal til, 
når et plejet område skal blive lidt vildere. Vi snakker om, hvad eleverne kan 
være med til at bygge og plante, hvilke dyre- og plantearter det er godt for 
og hvordan man kan bruge den vildere natur i undervisningen. 
Derudover introducerer vi tilbuddene i NaturBornholms skoletjeneste.

DATO
16.05.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Fenella Overgaard, 
naturvejleder

KURSUSNR.
139453

STED
NaturBornholm,
Grønningen 30. 
3720 Aakirkeby

Medbring tøj til at være 
ude i noget af tiden.

Vild med Vilje hos NaturBornholmA
Målgruppe
Lærere, der underviser i naturfag
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG      KURSER

Springsikker trampet basis

Inspiration og overblik i historie og samfundsfag

Målgruppe
Lærere, der underviser i idræt. OBS! Uddannelsen er kun bestået, hvis 
kursisten i forvejen har bestået en linjefagsuddannelse i idræt fra  
læreruddannelse (eller tilsvarende)

Målgruppe
Lærere, der underviser i historie og samfundsfag

Bliv certificeret  til at bruge trampet i idrætsundervisningen gennem kursus 
med instruktør fra Springsikker, GymDanmark.

Mål
At deltagerne bliver certificeret til at bruge trampet i idrætsundervisningen.

Indhold
Uddannelsen koncentrerer sig teoretisk om metodik og progression, redska-
ber og springopstillinger, biomekaniske begreber, fejlretning og sikkerhed i 
springmiljøet. 
Praktisk kommer uddannelsen omkring modtagning, metodik og fejlretning i 
spring i trampet (opspring med tilløb og forskellige variationer), salto til højt 
underlag og overslag med tilløb.
Der vil være teoretiske prøver i pensum (multiple choice og metodik) og 
praktisk prøve i relevante modtagningsformer. Uddannelsen varer 7 timer. 
Teorimaterialet til alle deltagere er tilgængeligt online.  
http://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker/kursusmateriale  
(Vælg – Springsikker Trampet Basis).

Læs mere om uddannelsen her: 
http://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker/for-kursusdeltagere/ 
springsikker-uddannelserne/springsikker-trampet-basis/bliv-klogere-paa-
uddannelsen 

Har du også svært ved at få overblik over faget historie og samfundsfag i 
grundskolen? I to timer vender og drejer vi fagene sammen fra læringssyn til 
prøveforberedelse.

Mål
At deltagerne får overblik fra mål til muligheder i historie og samfundsfag og 
give praktisk hjælp til planlægning af undervisningen. 

Indhold
Fokus vil være på egnede emner/temaer, der opfylder Fælles Mål. 
Konsulenten vil sideløbende holde dig opdateret om læremidler, både de 
analoge og digitale med nyttige links og muligheder for lån eller streaming fx 
på mitCFU.dk
Kurset er et hybridkursus og foregår på CFU Bornholm.

DATO
31.08.2022
Kl. 08.30-16.00

PRIS
1795,00 kr.
Der er ikke mulighed for 
studiepris til dette kursus.

INSTRUKTØR
Instruktør fra  
GymDanmark

KURSUSNR.
229435

DATO
20.09.2022
Kl. 13.30-15.30

PRIS
495,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Morten Buttenschøn, 
pædagogisk konsulent og 
cand.pæd.

KURSUSNR.
229400

A
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Lys på skabelsen

Teknologi, der virker i billedkunstundervisningen

Målgruppe
Lærere, der underviser i grundskolen

Målgruppe
Lærere, der underviser i billedkunst

Skabelsesberetningen er et must i grundskolen. Hvordan skal den forstås i 
sin kontekst og sprogligt? Hvordan er sammenstødet med moderne 
naturvidenskab? På hvilken måde er fortællingen uundværlig og universel?

Mål
At deltagerne får nye vinkler og faglige begreber på skabelsesberetningen.

Indhold
De bibelske skabelsesfortællinger er uomgængelige i grundskolen. I flere 
omgange endda, fra den tidlige rene fortælling til senere 
eksistensforståelse og menneskesyn. 
På dette kursus vil der blive kastet forskelligt lys på de to bibelske 
skabelsesfortællinger: Hvordan fremstår fortællingerne, når de 
sammenlignes med andre af datidens skabelsesfortællinger? Hvori adskiller 
den jødisk-kristne sig, og på hvilken måde er den jødisk-kristne en 
gentagelse af samtiden? Den første skabelsesfortælling er mættet med 
syvtaller – hvorfor det? Verden proklameres syvfoldig at være god. Hvad vil 
det sige?
Læreren klædes på til at inddrage skabelsesberetningerne i prøvespørgsmål 
og som perspektivering. På kurset fremlægges materialer, hvori 
skabelsesberetningerne fylder meget hhv. for 3.-4. klasse og for 7.-8. 
klasse.
Kurset udbydes i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste.

Bliv klog på billedkunst og teknologi. Vi arbejder med, hvordan teknologi kan 
integreres meningsfuldt i billedkunstundervisningen og på den måde lære 
eleverne at være medskabere og kritiske brugere af billeder og teknologi i 
hverdagen. 

Mål
At deltagerne får indblik i, hvordan teknologi kan bruges i 
billedkunstundervisningen.

Indhold
På kurset undersøger vi, hvordan billedkunstfaget kan bidrage med en 
æstetisk og legende vinkel ind i teknologiforståelsesfagligheden. Du får 
kendskab til udvalgte teknologier og kommer selv til at skabe 
billedprojekter. Undervejs reflekterer vi over, hvorfor de konkrete 
teknologier har deres berettigelse i undervisningen.
Tanken er, at det, vi arbejder med, skal være lettilgængelig og anvendelig 
teknologi, som alle kan bruge direkte i egen undervisning efter kurset. Det 
skal desuden være sjovt, lærerigt og understøtte fagets faglighed og skabe 
variation i undervisningen.
Kurset byder på mulighed for hands on-oplevelser med forskellige 
teknologier og afprøvning af et konkret undervisningsforløb med teknologi i 
billedkunst.

DATO
05.10.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Poul Astrup, 
cand.pæd. i kristendom/
religion og pæd. filosofi

KURSUSNR.
229428

DATO
12.10.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
995,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Rikke Homann,
læringskonsulent
og
Marlene Muhlig,
pædagogisk konsulent 

KURSUSNR.
229417

A

A
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KULTURFAG OG PRAKTISK MUSISKE FAG      KURSER

Teknologiernes muligheder i håndværk og design

Produkt og prøveform i kulturfagene

Målgruppe
Lærere og pædagoger, der underviser i håndværk og design

Målgruppe
Lærere, der underviser i samfundsfag, kristendom og historie

Teknologiforståelse handler både om, hvordan og hvorfor man bruger 
teknologier. Vi ser på, hvordan du kan integrere enkle og simple digitale 
teknologier, både som procesredskab, som del af produktet og som 
dokumentationsværktøj. 

Mål
At deltagerne får:  
• En indføring i teknologiforståelse i faget håndværk & design.
• Mulighed for at afprøve konkret undervisningsforløb med teknologi i  

håndværk og design.

Indhold
Kurset indledes med en kort intro til teknologiforståelse som faglighed 
i håndværk og design - med afsæt i forsøget med teknologiforståelse i 
folkeskolen. Du får indblik i, hvordan fagligheden er integreret i håndværk 
og design, samt inspiration til en række undervisningsforløb med teknolo-
giforståelse i håndværk og design målrettet både indskoling, mellemtrin og 
udskoling. 
Vi afprøver forskellige teknologier i tilknytning til et konkret  
undervisningsforløb i håndværk og design. 
Undervejs reflekterer vi over, hvordan og hvorfor de konkrete teknologier 
har deres berettigelse i undervisningen.

Prøven i kulturfag – hvordan? Kom til en hel kursusdag i prøvens navn.

Mål
At deltagerne får indblik i, hvilke præsentationsværktøjer, der kan anvendes 
i fremlæggelsen, og i hvordan prøven afvikles.

Indhold
Om formiddagen introducerer den it-faglige CFU-konsulent deltagerne for 
diverse digitale præsentationsværktøjer/produkter, som eleverne kan 
anvende, når de skal fremlægge og præsentere deres viden til 
afgangsprøven. Præsentationsværktøjer/produkter fra fx den  
Unilogin-beskyttede mediekanal Skoletube o.a. 
Om eftermiddagen vil den tidligere læringskonsulent i UVM gennemgå 
folkeskolens prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og 
kristendomskundskab - 9. klasse trin for trin i det store og hele fra 
opgivelser til selve eksaminationen. 

DATO
13.10.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
995,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Rikke Homann,
pd, forfatter og 
læringskonsulent
og
Marlene Muhlig,
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229420

DATO
31.10.2022
Kl. 09.00-15.45

PRIS
1195,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Marianne Dietz, 
pædagogisk konsulent, 
ph.d., faglig leder på 
Brønshøj Skole og 
tidligere læringskonsulent 
i UVM,
Karin Dyrendom,
pædagogisk konsulent, 
Future Classroom Lab

KURSUSNR.
229431

A

A
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Mediemod – modet til at tænke selvstændigt i en 
digital verden

De underjordiske, folkesagn og stedbundne 
læringsrum

Målgruppe
Lærere, der underviser i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, 
samt andre interesserede

Målgruppe
Lærere, der underviser i kristendomskundskab og dansk  

Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i 
lommen hele tiden. I dette kursus, som udbydes i samarbejde med 
Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og 
viden til refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge. 

Mål
At deltagerne får bevidsthed, refleksion og redskab til at være med til at 
styrke elevers digitale dømmekraft.

Indhold
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"!

Hvilket potentiale er der i at bruge folkesagn som afsæt for at udnytte 
stedspecifik indlæring?

Mål
At deltagerne får nye vinkler og faglige begreber på folkesagn og  
stedbundne læringsrum.

Indhold
Hvor eventyr ofte foregår en gang for længe siden i et land langt, langt væk, 
tager folkesagn ofte afsæt i helt specifikke steder i lokale landskaber, hvor 
konkrete mennesker har haft personlige erfaringer.
På Bornholm omhandler folkesagnene især oplevelser med det folkefærd, 
der omtales som De Underjordiske, som ofte bebor særlige bakkedrag, 
gravhøje og klipper. 
Sagnene indeholder også en lang række specifikke referencer til personlige 
og store historiske begivenheder og åbner op for, at man kan bruge 
fortællingerne og deres forankring i landskabet til at få indsigt i en mere 
generel bornholmsk og dansk historie. Dette vil blive eksemplificeret på 
kurset, som arrangeres i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste.

DATO
23.01.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Mikael Arendt Laursen, 
Generalsekretær

KURSUSNR.
139439

DATO
29.03.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Lars Christian Kofoed 
Rømer, 
cand.scient.anth., ph.d.

KURSUSNR.
139450

A

A
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Bål og bålmad for begyndere

Målgruppe
Pædagoger og lærere

Få inspiration til at bruge bål og bålmad i praksis med børn.

Mål
At deltagerne får færdigheder i at tænde bål og inspiration til at bruge bål 
og bålmad i pædagogisk praksis med børn.

Indhold
På kurset øver vi, hvordan man klargør, tænder og vedligeholder et bål, og vi 
afprøver gode, enkle opskrifter til bålmad og -snacks. Undervejs 
diskuterer vi didaktiske muligheder og udfordringer ved at bruge bål og 
bålmad i praksis med børn. 
Husk god påklædning alt efter vejret.

DATO
18.04.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Anja Vilsholm, 
naturvejleder og  
underviser på  
Pædagoguddannelsen 
Bornholm

KURSUSNR.
139448

STED
Lejrpladsen ved 
Udkæret, 
Almindingen. 

Vi mødes ved P-pladsen: 
Kør efter 
Springbakkevejen 9
Aakirkeby

A

Idrættens dag på Bornholm
7. september 2022 

Kom og vær med til Idrættens dag på Bornholm! 
Her får du inspiration til at styrke idrætsfaget samtidig 

med, at du opbygger et stærkt netværk med øvrige 
bornholmske idrætslærere. 

Praktisk info udsendes til skolerne medio maj 2022.
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Hands on-kurser styrker de 
faglige kompetencer i forhold til 
inddragelse af teknologi i skolen.
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Excel giver mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, 
systematisering og præsentation af information. I denne workshop banker vi 
rusten af regnearket, og der er fokus på dine egne kompetencer. 
Vi lægger ud i lav højde. Undervejs skulle du gerne blive inspireret til at 
bruge Excel regneark med eleverne (igen). 

Mål
At deltagerne får forudsætninger 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. 
Denne workshop giver dig grundlaget for at komme i gang. Vi tager også et 
spadestik i nogle didaktiske overvejelser: Hvad nytte kan det gøre at bruge 
regneark i undervisningen?

DATO
22.11.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
595,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Uffe Borgstrøm Knudsen, 
lærer

KURSUSNR.
229411

Kom godt i gang med Excel – med iPad/PC

Målgruppe
Undervisere i 0.-10. klasse

A

Teknologiernes muligheder i 
håndværk og design

 

se side 34
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Træd med ind i Cospaces tredimensionelle rum, og giv din undervisning et 
spændende, interaktivt løft.

Mål
At deltagerne lærer at navigere i mulighederne i Cospaces, mens vi skaber 
praksisnære og interaktive aktiviteter til undervisningen.

Indhold
Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med teknologi i din undervisning?
Så skal du deltage på denne 3 timers workshop, hvor du får et overblik over 
både fagspecifikke og tværfaglige muligheder i Cospaces, hvor du igennem 
undervisningsrelevante opgaver lærer programmet godt at kende.
Det er overraskende let at komme i gang, hvis man bare får den rigtige 
vejledning, og mulighederne er uendelige, både for de lærere som ønsker at 
blive i deres eget fagområde, samt for de lærere som ønsker at inddrage en 
mere teknologisk vinkel på fagene. 
Undervejs reflekterer vi over, hvorfor den konkrete teknologi har sin  
berettigelse i undervisningen.

DATO
18.04.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØR
Rasmus Broe og
Marlene Muhlig 
pædagogiske konsulenter

KURSUSNR.
139445

Skab nye rum i klasseværelset med Cospaces 
interaktive værktøjer 

Målgruppe
Lærere og lærerstuderende fra alle fagområder

A

Teknologi, der virker i 
billedkunstundervisningen 

 

se side 33
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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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Har du brug for et nyt blik på din undervisning? Få inspiration gennem et 
best-practice forløb på Kildebakken Specialskole.

Mål
At deltagerne gennem iagttagelse og dialog får et nyt blik på undervisning 
af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Indhold
Kurset giver mulighed for at være på sidelinjen og iagttage en speciallærers 
undervisning som en professionel, der interesserer sig for, hvilke alternative 
handlemuligheder, der findes i en given undervisningssituation.
På kurset vil du få mulighed for sammen med læreren/pædagogen at 
komme omkring temaer som forventninger til eleven og  
forældresamarbejde. Der vil også være mulighed for sparring omkring  
pædagogiske valg, klasseledelse, metoder og tilgang til eleverne.

Kurset er tilrettelagt på følgende måde:
• Forbesøg på Kildebakken og har en samtale med lærer/pædagog om  

besøget. Varighed 2 timer.
• Deltagelse i undervisningen svarende til en skoledag. Efterfølgende  

evalueres besøget sammen med lærer/pædagog.

Hjælp, jeg skal være vikar? Hvad kan jeg gøre? Hvad skal jeg gøre?  
Og hvordan bliver mine vikartimer bedst mulige for eleverne?

Mål
At deltagerne bliver klædt på til at kunne løse opgaven som vikar.

Indhold
På kurset vil du blive klædt på til at kunne håndtere nogle af de forskellige 
sitiuationer, du vil komme ud for som vikar i grundskolen og  
skolefritidsordningen.
Kurset vil give dig tips og tricks til at skabe gode vikartimer, hvor eleverne 
får et fagligt udbytte, og hvor de også føler sig godt tilpas. Du vil få  
pædagogiske redskaber til konflikthåndtering, GDPR-regler, at være ansat i 
BRK, samt information om de gængse it-programmer og læringsplatforme 
du med fordel kan bruge i undervisningen.
Du vil også høre noget om, hvad der forventes af dig som vikar.

DATO OG TILMELDING
Kursisten aftaler selv 
tidspunkt med Lise  
Dandanell, skoleleder på 
Kildebakken Specialskole. 
lise.dandanell@brk.dk 

Varighed ca. 10 timer inkl. 
forbesøg, deltagelse i 
undervisningen og 
evaluering.

PRIS
Gratis under abonnement 

INSTRUKTØRER
Lærere og pædagoger på 
Kildebakken Specialskole

DATO
12.08.2022
Kl. 12.00-14.00

PRIS
295,00 kr.

INSTRUKTØR
Jonas Hjorth, 
lærer og  
faglig koordinator

KURSUSNR.
229432

Nyt blik på din undervisning 
– et specialpædagogisk perspektiv

Klar til vikar

Målgruppe
Lærere og pædagoger på mellemtrinnet

Målgruppe
Nye vikarer i grundskolen

A
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Hvem er De urolige og vanskelige elever? Hvordan skaber vi den bedst  
mulige skoledag for dem?

Mål
At deltagerne får indblik i, hvordan man kan arbejde med de urolige og 
vanskelige elever.

Indhold
Hvem er de? Hvordan oplever vi dem? Hvad gør de (følelsesmæssigt) ved 
os? Hvad er det, der gør, at nogle af dem også bliver vanskelige 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? 

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/ 
kompetenceudvikling 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  

bibliotekssamarbejde med folkebiblioteket.

DATO
13.09.2022
Kl. 09.00-15.00

PRIS
1195,00 kr.
Der er ikke mulighed for 
studiepris til dette kursus

INSTRUKTØR
Jens Møller Andersen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229401

DATOER
18.08.2022
06.10.2022
01.12.2022
12.01.2023
16.02.2023
30.03.2023
11.05.2023
15.06.2023
Kl. 14.00-16.30

PRIS
8x545,00 kr. 
Gratis under abonnement

TOVHOLDER
Kirsten Lenz, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229405

De urolige og vanskelige elever i klassen

Netværksmøder for læringsvejledere

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere

Målgruppe
Læringsvejledere ved PLC

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

Mål
At deltagerne 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  
arbejdsformer 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.

Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med  
opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. 

Mål
At deltagerne bliver præsenteret for 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, som 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.

DATOER
14.09.2022
04.10.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
1295,00 kr.

INSTRUKTØR
Jens Møller Andersen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229402

OBS! 
(2 kursusgange med 
mellemrum)

DATO
15.09.2022
Kl. 12.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

INSTRUKTØR
Jens Møller Andersen, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229403

Klasseledelse og differentiering med  
CHIPS-testen i hånden

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med 
opmærksomhedsforstyrrelser

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere
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Generation Z – Hvem er de børn og unge, som du møder hver dag i skolen? 
Hvad præger deres hverdag?

Mål
At deltagerne får en større forståelse af de unge og deres mange arenaer.

Indhold
Kurset byder på et oplæg, et signalement, af de unge, som vi møder i skolen 
i dag. Oplægget er bl.a. baseret på seneste viden om unges analoge og 
digitale liv.
Oplægget lægger op til debat med deltagerne.

Vil I gerne være sammen om at løfte eleverne fagligt - og ikke kun i de 
enkelte fag? Det kan være svært at vide, hvordan man gennem 
teamsamarbejde kan få de enkelte fag til at spille sammen mod et højere 
mål, og hvordan man kvalificerer tværfaglig undervisning. Bliv klogere på 
begge dele på dette kursus.

Mål
At udvikle teamets dialog om undervisning.

Indhold
Hvordan kan lærere i et team:
• Lette og støtte hinandens arbejde med områder, som er fælles for fagene, 

bl.a. sproglig udvikling, undersøgende arbejdsformer, hvor eleverne er  
aktive, samt kommunikation om og med fag?

• Få overblik over det særlige i forskellige fag, som kan spille sammen i et 
tværfagligt samarbejde?

• Udvikle fælles rammer for årsplaner og drøfte forestillinger om evaluering 
og progression?

DATO
11.10.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Dennis Lindholm Nielsen, 
digital 
dannelseskonsulent

KURSUSNR.
229425

DATO
22.09.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
795,00 kr.

INSTRUKTØR
Bodil Nielsen, 
konsulent, ph.d., 
forfatter til bogen 
Dialog om undervisning 

KURSUSNR.
229419

Generation Z – Hvem er de?

Dialog om undervisning som en del af 
teamsamarbejdet 

Målgruppe
Lærere og pædagoger

Målgruppe
Lærere, der samarbejder i team

A
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I et bæredygtigt perspektiv handler det for os om at bruge rammer og 
muligheder mere bevidst og at passe på og have en ordentlighed i 
børnefællesskaberne, så det signalerer: ”Du er vigtig, vi er vigtige, og jeg/vi 
vil noget med dig.”

Mål
At deltagerne får en introduktion til Nest pædagogikken med et særligt 
fokus på inkluderende fællesskaber og rammernes betydning.

Indhold
På kurset vil vi beskrive de grundlæggende antagelser i rammernes 
betydning og potentiale kombineret med principper og elementer fra Nest 
pædagogikken. Vi har fokus på det bevidste valg og respekten for detaljen. 
Hertil kommer eksempler fra praksis. Vi beskriver, hvordan man kan skabe 
inkluderende læringsmiljøer og rum, der understøtter den enkelte og 
fællesskabet, og hvordan vi kan optimere et tydeligt og ambitiøst 
læringsrum.
Kursusdagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og refleksioner.

Praktikkoordinator på pædagoguddannelsen Anja Frimand inviterer 
praktikvejledere fra praktikstederne til netværksmøde med det formål, at 
vi gensidigt kvalificerer, styrker og ”bliver klogere” på praktikkerne og på 
samarbejdet mellem uddannelse og praksisfelt.

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

Indhold
Mødet 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.  

DATO
27.10.2022
Kl. 09.00-15.00

PRIS
1695,00 kr.
Der er ikke mulighed for 
studiepris til dette kursus

INSTRUKTØR
Christina Baluna Hostrup, 
og Stine Clasen,
konsulenter

KURSUSNR.
229426

DATO
25.10.2022
Kl. 14.00-16.00

PRIS
Gratis for målgruppen

INSTRUKTØR
Anja Frimand, 
lektor, 
pædagoguddannelsen  
KP Bornholm

KURSUSNR.
229429

Gode rammer – indretning af læringsrum i skolen 
inspireret af Nest pædagogikken

Netværksmøde for praktikvejledere for 
pædagogstuderende

Målgruppe
Lærere, pædagoger og pædagogisk ledelse

Målgruppe
Praktikvejledere i praktikforløb på pædagoguddannelsen

A
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Red Barnet har mange gratis undervisningsforløb, som skoler frit kan 
benytte. Denne eftermiddag vil være en introduktion til Red Barnets 
forskellige materialer og der vil bl.a. være inspiration til at arbejde med 
elevernes digital dannelse og trivsel samt forløb, der forebygger vold og 
overgreb. 

Mål
At deltagerne får inspiration til at arbejde med nogle af Red Barnets 
materialer.

Indhold
På kurset præsenteres Red Barnets undervisningsmaterialer – med særligt 
vægt på forløbene STÆRKE SAMMEN (forebyggelse af vold og overgreb) 
samt sitet "Sikker på nettet", der har mange forskellige små forløb om 
digital trivsel og tryghed til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Seksualundervisning i folkeskolen – hvordan griber jeg det an? Kom på 
kursus og få inspiration til din undervisning.

Mål
• At deltagerne får kendskab til konkrete redskaber og metoder til at  

varetage undervisning i seksualundervisning i grundskolen.
• At deltagerne kan omsætte de obligatoriske Fælles Mål for  

seksualundervisning til konkret undervisning.

Indhold
Hvad handler seksualundervisningen om i henholdsvis indskoling, mellemtrin 
og udskoling? Hvordan skaber man et trygt rum i undervisningen? Hvordan 
kan de obligatoriske mål omsættes til konkret undervisningspraksis i skolens 
fag? Hvordan kan seksualundervisningen støtte op om skolens arbejde med 
at styrke elevernes trivsel og læring?

Få inspiration og redskaber på dette kursus om seksualundervisning. 
Kurset tilrettelægges som en kombination af oplæg og fælles refleksion.

DATO
01.11.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Lise Qvistgaard, 
pædagogisk konsulent

KURSUSNR.
229416

DATO
06.12.2022
Kl. 13.00-16.00

PRIS
1095,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Pernille Ane Egebæk, 
pædagogisk projektleder

KURSUSNR.
229433

Red Barnets undervisningsmaterialer
– kom og få en introduktion!

Klædt på til seksualundervisning

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen

A

A
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UDVIKLING, LÆRING & TRIVSEL      KURSER

Kurset i Low arousal og Low arousal 2 henvender sig til fagfolk fra 
grundskolen, der arbejder i grænseområdet med autisme, 
opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingshæmning og de typisk 
ledsagende diagnostiske udtryk som eksempelvis angst, depression, 
indlæringsvanskeligheder o.lign.

Mål
At få kendskab til Low arousal begrebet og metoden fra Low arousal 2 
omsat til skolekontekst.

Indhold
Low arousal er en tilgang med et iboende værdisæt, som vi ser nærmere på 
teoretisk og praktisk. Metoden er udviklet på baggrund af et behov for at 
håndtere konflikter med udadreagerende adfærd. 
Derudover vil vi i løbet af kurset se på konfliktreducerende forståelser og  
tilgange fra den systemiske og narrative praksis, som kan ledsage low  
arousal tilgangen i en skolekontekst.  
Endelig vil du få mulighed for at afprøve redskaber fra Low arousal 2  
metoden som er udviklet af Sopra og Socialstyrelsen.
Kurset er bygget op om oplæg, refleksionsøvelser samt workshop baseret 
undervisning.

DATOER
14.12.2022
15.12.2022
Kl. 08.30-15.30

PRIS
2895,00 kr.
Der er ikke mulighed for 
studiepris til dette kursus

INSTRUKTØR
Kamilla Kobæk, 
lærer, pædagogisk 
konsulent og VISO 
specialist

KURSUSNR.
229413

Low arousal og Low arousal 2

Målgruppe
Lærere og pædagoger i grundskolen samt øvrige fagfolk

Tilmelding til kurser

Senest 29. juni 2022

se side 66

cfu.kp.dk/om-cfu/bornholm/
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Bliv klogere på, hvorfor trafikundervisningen er vigtig, og hvordan du kan 
gribe den an. 

Mål
At give deltagerne kendskab til Rådet for Sikker Trafiks gratis materialer til  
trafikundervisningen og kendskab til øvrige tilbud samt indblik i, hvorfor  
trafikundervisningen er vigtig på alle klassetrin. 

Indhold
Kurset er et mix af oplæg, øvelser, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Vi 
tager udgangspunkt i de tal og statistikker, som viser, hvorfor  
trafikundervisningen er vigtig og hvor man skal sætte ind. 
Med baggrund i disse og med skelen til Fælles Mål præsenteres og afprøves 
undervisningsmaterialer mm.

DATO
12.04.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
695,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Petrea Overgaard Busck, 
specialkonsulent i  
Rådet for Sikker Trafik

KURSUSNR.
139456

Færdselslære – hvorfor undervise i trafik?

Målgruppe
Lærere på alle klassetrin

A

15 procent af danske børn født mellem 1995 og 2016 er blevet  
diagnosticeret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 år. I tillæg hertil 
bevæger mange unge sig i skyggeområdet af udsathed som for eksempel 
ensomhed og skolevægring. Hvordan kan vi i skolen hjælpe disse unge?

Mål
At deltagerne bliver klædt på til at forstå og støtte udsatte unge.

Indhold
Instruktøren, der er antropolog og forsker, har igennem tre år fulgt unge 
med psykiske lidelser på tværs af pædagogiske tilbud og vil på dette kursus 
give et indblik i, hvordan verden kan se ud for nogle af disse unge, samt 
diskutere, hvordan vi kan blive bedre til at få øje på deres ressourcer og 
hjælpe dem i forsøget på at finde fodfæste i en verden, som ofte kan føles 
som uden for rækkevidde. 

DATO
10.05.2023
Kl. 13.00-16.00

PRIS
895,00 kr.
Gratis under abonnement

INSTRUKTØR
Anne Mia Steno, 
ph.d., lektor

KURSUSNR.
139457

Udsatte unge

Målgruppe
Lærere og pædagoger, der arbejder med unge i udskolingsalderen

A



50

FA
G

LIG
E N

ETVÆ
R

K
 O

G
  

IN
SPIR

ATIO
N

SEFTER
M

ID
D

A
G

E



51CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023

NETVÆRK      KURSER

Faglige netværk og  
inspirationseftermiddage på CFU!

 

Netværksmøder for læringsvejledere    side 43 

Netværksmøder for matematikvejledere    side 25 

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere side 09

Netværksmøder: Hvordan fastholder og udvikler vi grøn dannelse 
på Bornholm?       side 24

Netværksmøde for sprogvejledere og -lærere   side 19

Flere datoer

Flere datoer

Flere datoer 

Flere datoer

Flere datoer

Faglige netværk

Inspirationsmøde for dansklærere på 6.-10. klasse   side 11 

Inspirationsmøde for engelsklærere    side 21

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i 
børnehaveklassen       side 14

Inspirationsmøde for dansklærere i 1.-5. klasse   side 14  
 

Inspirationsmøde for tysklærere     side 22

15/11-2022
kl. 14.00-16.00

14/03-2023
kl. 14.00-16.00 

21/03-2023
kl. 14.30-16.30

22/03-2023
kl. 14.00-16.00 

27/04-2023
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
Nyt blik på din undervisning – et specialpædagogisk perspektiv 
ved lærere og pædagoger fra Kildebakken

De urolige og vanskelige elever i klassen 
ved Jens Møller Andersen

Klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden 
ved Jens Møller Andersen

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser 
ved Jens Møller Andersen

Dialog om undervisning som en del af teamsamarbejdet 
ved Bodil Nielsen

Gode rammer – indretning af læringsrum i skolen inspireret af Nest 
pædagogikken ved Stine Clasen og Christina Hostrup

Udsatte unge 
ved Anne Mia Steno

Kursisten aftaler selv
tidspunkt

13.09.2022
kl. 09.00-15.00

14.09.2022
04.10.2022
Kl. 13.00-16.00

15.09.2022
kl. 12.00-16.00

22.09.2022
kl. 13.00-16.00

27.10.2022
kl. 09.00-15.00

10.05.2023
kl. 13.00-16.00

Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen 
ved Steffen Larsen

Grammatik i funktion 
ved Bodil Nielsen

Litteraturundervisning er stadig ikke et matematikstykke 
ved Kenneth Jakobsen Bøye

Mere aktiv, sansende og undersøgende litteraturundervisning
ved Kenneth Jakobsen Bøye

Talking Teens 
ved Sarah Nakel

Kick-start Speaking
ved Sarah Nakel

Ordforråd – en genvej til bedre tysktimer
ved Elsebeth Bechmann

Skriftlig fremstilling - hvordan skrive funktionelt med spræl i? 
ved Maiken Adelsten

Liv, lyd og bevægelse - Multimodale udtryk i undervisningen og til den 
mundtlige prøve ved Birgitte Therkildsen

Sprogboost 
ved Tina Joost

Bring elevernes flersproglige ressourcer frem i lyset - tværsproglighed i 
praksis ved Tina Joost

Skriftlighed i dialog 
ved Louise Sletterød

Læselyst og læsefordybelse 
ved Kristiane Hauer

Mere krudt til kanonen 
ved Katja Gottlieb

30.08.2022
kl. 13.15-15.45

21.09.2022
kl. 13.00-16.00

02.11.2022
kl. 09.00-12.00

02.11.2022
kl. 13.00-16.00

03.11.2022
kl. 09.00-12.00

03.11.2022
kl. 13.00-16.00

09.11.2022
kl. 10.00-16.00

17.01.2023
kl. 13.00-16.00

07.02.2023
kl. 12.00-16.00

01.03.2023
kl. 13.00-16.00

02.03.2023
kl. 13.00-16.00

08.03.2023
kl. 12.00-16.00

23.03.2023
kl. 14.00-16.00

28.03.2023
kl. 13.00-16.00

K
lasseledelse

Sprog og litteratur
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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.
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SKOLETILBUD

MED SKOLEN I BIOGRAFEN
I det kommende skoleår vil arrangementet ligge 8.-10. november 2022.  
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 den udvalgte film kan 
frit hentes på Det Danske  
Filminstituts hjemmeside, www.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 29. juni 2022

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

Marlene Muhlig
Billedkunst og håndværk og design

CFU Campus Carlsberg
mmuh@kp.dk   
4189 7566

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, som 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 29. juni 2022

se side 66

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

GRATIS!

GRATIS!

Bornholmsk stormester i oplæsning 2023 
- for alle øens 4. klasser

BM i oplæsning 2023 
- 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 2023.
Finalen foregår i foråret 2023 på Center for Undervisningsmidler Bornholm, 
Campus Bornholm. 
 
NÆRMERE INFORMATION FØLGER I FEBRUAR 2023

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 2023 på  
Center for Undervisningsmidler, Campus Bornholm.  
 
NÆRMERE INFORMATION FØLGER I FEBRUAR 2023

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 6.-8. klasse - "Mere krudt til kanonen"
 
Årets læse-/skrivekampagne er for 6.-8. klasse og har fokus på  
kanonlitteratur.   
Der skal læses, skrives og udforskes nye teknologier. Spar ikke på krudtet og bliv 
klar til kanon uger i maj 2023!
Arrangeres i samarbejde med PPR ved læse-/skrivekonsulent Helle Vaabengaard.
Start op med lærerkurset "Mere krudt til kanonen" (se side 15), så du er godt  
rustet til at lede forløbet.

NÆRMERE INFORMATION OM KAMPAGNEN FØLGER I MARTS 2023

Læse-/skrivekampagne 2023

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 OG LYD NØDVENDIG

59

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 22. august-2. september 2022 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 ønsket forfatter/tema efter aftale. 

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

Udskolingen
Tove Ditlevsen, Martin A. Hansen, Leonora Christina – eller ønsket forfatter/tema 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!



60 CFU kurser & uddannelser på Bornholm 2022-2023 60

SKOLETILBUD

Rønne Svømmehal tilbyder mulighed for at aflægge bassinprøve for et gebyr på 425 kr. Vær 
opmærksom på, at deltagerne skal have en personlig Pocketmask, som man får udleveret. 
Den koster 60 kr. som efterfølgende vil blive opkrævet sammen med fakturaen for 
bassinlivredderprøven. Masken er personlig, og skal medbringes hver gang deltagerne skal have 
fornyet deres livredderbevis. Dette er et krav fra Dansk Svømmeunion pga. covid-19.

Kontakt Laura Hulgaard og aftal det praktiske. 

Tilmelding til bassinlivredderprøven gøres ved at følge linket inde på vores hjemmeside. Det er 
vigtigt at opgive navn, mail, telefonnr. og arbejdsplads.  Det er muligt at booke en time med 
forberedende undervisning til prøven, såfremt man gerne vil have repeteret alt inden selve 
bassinlivredderprøven. Det er vigtigt at understrege at Bassinlivredderprøven er en prøve, der 
består af fire dele: En anlægsdel, en formdel, en redningsdel og en mundtlig prøve. Det forventes, 
at prøvetager har forberedt sig på alle 4 dele. Du kan læse om prøven på Dansk Svømmeunions 
hjemmeside. Det er også muligt at se filmklip.

Rønne Svømmehal tilbyder, 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. Prøven kan bookes via hjemmesiden og der oprettes 
prøver efter behov, så ring gerne og hør nærmere. 

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 motionssvømmetider 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 2022 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: http://www.kp.dk/videreuddannelser/skole/

Enkeltfag på læreruddannelsen i 2022/23
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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 læremidler

KIRSTEN LENZ
Teamkoordinator ved CFU Bornholm, 
pædagogisk konsulent, PLC.
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

PIA LOTTE OLSEN
Kurser og studiebiblioteket for de videregående 
uddannelser på Campus Bornholm  
Tlf. 4189 7350, plo@kp.dk

KENNY LYNGBERG
It-supporter, it/layout.  
Tlf. 4189 7349, kly@kp.dk

Kørsel til skoler (bogbil onsdage) 
CFU ved Pia Lotte Olsen 4189 9140.

Lukkeperioder
Bogbilen kører ikke i lukkeperioderne.

Sommerferie 1. juli-7. august 2022 OBS! CFU Bornholm er åben for henvendelse fra den 1. august
Efterårsferie 17.-23. oktober 2022
Juleferie  19. december 2022-1. januar 2023
Vinterferie 20.-26. februar 2023 (uge 8)
Påskeferie 3.-10. april 2023
St. Bededag 5. maj 2023
Kr. Himmelfart 18.-21. maj 2023
Pinseferie 29. maj 2023 
Sommerferie 30. juni 2023- 
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:
cfu.kp.dk/om-cfu/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. 
Modtager du ikke en mail fra os, bedes du 
kontakte os på cfub@kp.dk eller 4189 9140.

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. 
På abonnementskurser fordeles dog pladser 
iht. abonnementsaftale, hvis der er begrænset 
plads.

Påmindelse udsendes ca. 14 dage inden 
kursusstart.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 29. juni 2022.

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 9140 – 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. 
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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