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GRATIS OPLÆG    |    KURSER

Lad en gymnasiekonsulent komme på besøg ved et lærermøde, og hør, hvordan I 
kan bruge læremiddelportalen mitCFU. 

Få tips og tricks til at søge målrettet efter alle læremidler lige fra e-bøger og spil-
lefilm til pulsmålere og 3D-printere. Hør, hvordan du giver elever adgang til 
tv-udsendelser og e-romaner både i skolen og derhjemme. Lær at finde de pæda-
gogiske vejledninger, så du får nem inspiration til din undervisning. Hør, hvor-
dan man “laver æselører”, så tv-udsendelsen starter lige der, du vil, og hvordan du 
lægger spørgsmål ind.

mitCFU er CFU's landsdækkende portal med gratis digitale og analoge læremid-
ler til ungdomsuddannelserne.

TID
Aftales med underviser

VARIGHED 
30-60 minutter 

STED
På jeres gymnasium

PRIS
Gratis (i Region Hovedstaden)

UNDERVISER
Christian Aalborg Frandsen,  
Hanne Heimbürger eller  
Lars Due Arnov

mitCFU - gratis oplæg på skolen

Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole er et bud på, hvordan 
et legende og eksperimenterende læringsmiljø kan designes. Vi sætter fokus på 
rummets zoner og de didaktiske muligheder, og vi drøfter, hvordan teknologier 
såsom 3D-printer, lasercutter og små robotter kan fremme medskabende, kreative 
og innovative læreprocesser på ungdomsuddannelserne.

Kurset har som formål at inspirere dig til at udvikle undersøgende undervis-
ningsforløb, både enkelt- og flerfagligt, samt at give skolen idéer til at understøtte 
kritisk undersøgende og medskabende læringsfællesskaber. 

TID
Aftales med underviser

VARIGHED 
2 timer 

STED
Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 København V

PRIS
6.500 kr. for op til 20 deltagere 
+ evt. udgifter til forplejning

UNDERVISER
Christian Aalborg Frandsen

Future Classroom Labs i gymnasiet

STREAM 
FILM OG TV

LÆS E-BØGER

mitcfu.dk
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KURSER

Forskere advarer om, at de unge ikke længere er så undervisningsparate, og at 
de har svært ved den dialogiske, analytiske undervisning = klasseundervisning. 
Hvordan giver vi vores unge en ekstra håndsrækning, så de magter at leve op til 
gymnasiets (og egne) krav? Lærerne kan have fokus på mestring, motivation og 
mindset i den faglige undervisning. 

På kurset præsenteres du for metoder til at hæve elevernes faglige niveau, give 
dem gode arbejdsvaner samt hjælpe eleverne med en anden selvfortælling: Lære 
eleverne at gå i skole og kunne modtage undervisning. 

Der veksles mellem oplæg og opgaver med erfaringsudveksling undervejs, så 
læringsstrategierne forankres i daglig praksis.

TID
Aftales med underviser

VARIGHED 
3 timer 

STED
På jeres gymnasium

PRIS 
8.000-12.000 kr. + transport

UNDERVISER
Hanne Heimbürger

Mestring, motivation og mindset

FÅ SKRÆDDERSYET 
KURSER EFTER JERES 

EGNE ØNSKER

Se kontaktdata 
på side 10

Rettestrategier kort og godt
Hvordan understøtter vi elevernes skriftlige læring bedst muligt med den korte 
tid, vi har til at rette? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen 
– og hvordan kan de vejlede hinanden? Hvordan arbejder vi med progression i 
elevernes skriftlige arbejde?

Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering samt peer feedback, og 
der gives eksempler fra forskellige fag. 

Målet med kurset er, at du får idéer til, hvordan du kan arbejde med feedback og 
-forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og 
hjælper dem til at blive bedre, samtidig med at du selv arbejder mere effektivt.

TID
Aftales med underviser

VARIGHED 
3 timer 

STED
På jeres gymnasium

PRIS 
8.000-12.000 kr. + transport

UNDERVISER
Hanne Heimbürger

https://cfu.kp.dk/gymnasium/
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KURSER

Samskrivning, hvor alle er med 
Samskrivning er ikke noget, eleverne bare kan i forvejen. De kan have svært ved 
at navigere mellem sociale og faglige roller, mellem forskellige forventninger og 
ambitioner – og mestre de forskellige skrivefaser. 

På kurset præsenteres faldgruber og løsninger med afsæt i et elevperspektiv, og 
der vil være hands-on-øvelser med opgaveudarbejdelse i fx Google Docs, peer 
feedback og gruppekontrakter. 

Kursets mål er at inspirere til udvikling af en didaktisk model for samskrivning 
med fokus på formativ evaluering og peer feedback. 

TID
Aftales med underviser

VARIGHED 
3 timer 

STED
På jeres gymnasium

PRIS 
8.000-12.000 kr. + transport

UNDERVISER
Christian Aalborg Frandsen eller 
Hanne Heimbürger

På mange gymnasier er der i dag for lidt plads i skemaet, og lærere bliver over-
booket eller sat til at undervise på skøre tidspunkter. Udnyt i stedet muligheden 
for at lave selvkørende, men alligevel engagerende og lærertilrettelagt undervis-
ning. På kurset sætter vi fokus på, hvordan man laver elevaktiverende, virtuelle 
moduler med forskellige læringsaktiviteter, og der præsenteres en række af enga-
gerende strukturer og it-programmer, der ikke nødvendigvis resulterer i en lang 
række af opgaver, læreren skal rette. 

Der veksles mellem oplæg og små opgaver med erfaringsudveksling undervejs. 
Vi afslutter med en workshop, hvor du selv prøver at udarbejde et selvkørende 
modul.

Kurset gør dig i stand til at gennemføre selvkørende motiverende og engagerende 
virtuel undervisning – som supplement til den almindelige undervisning.

TID
Aftales med underviser

VARIGHED 
3 timer 

STED
På jeres gymnasium

PRIS 
8.000-12.000 kr. + transport

UNDERVISER
Christian Aalborg Frandsen eller  
Lars Due Arnov 

Selvkørende undervisningsmoduler
- virtuel undervisning

LÆS MERE 
OM KURSER 

OG IT-DIDAKTIK 

cfu.kp.dk/gymnasium

https://cfu.kp.dk/gymnasium/
https://cfu.kp.dk/gymnasium/
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KURSER

Et karriereperspektiv kan give de unge retning i livet. De unges evne til at reflek-
tere over egen fremtid i forhold til studier og livet i bred forstand kan styrkes. 

Ane Qvortrup argumenterer for, at karrierevalg må forstås som et valg med flere  
dimensioner – der er ikke bare tale om et valg af karriere, men også et valg ift. 
identitet og faglighed. Center for Ungdomsforskning taler om de unges “udsat-
hed”, fordi unge føler sig pressede af forventninger udefra og indefra. De er be-
kymrede for fremtiden: Hvad skal der blive af mig? Hvad skal jeg med mit liv? 

Identitetsdannelse og almendannelse er kendte størrelser, som det er forholdsvis 
let at virkeliggøre i fagene. I dansk kan man fx gennemføre et forløb om eksisten-
tialisme med vinklen “at vælge sit liv”, og fagene kan sammen styrke elevernes 
faglige identitet ved pædagogiske greb. Men hvordan tilrettelægger skolerne 
meningsfyldte forløb med karrierelæring, der er forankret i fagenes kernestof og 
læreplaner?

Kurset giver praktiske bud på, hvordan eleverne kan opnå indsigt i fagenes 
anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i 
praksis uden at give køb på fagligheden. Målet er at give inspiration og konkrete 
ideer til, hvordan du kan arbejde med karrierelæring både i de enkelte fag og på 
tværs af fag.

Studie- og karriereperspektiv
TID
Aftales med underviser

VARIGHED
3 timer

STED
På jeres gymnasium

PRIS
8.000-12.000 kr. + transport

UNDERVISER
Hanne Heimbürger

Video er blevet en helt central del af moderne undervisning – uanset om der 
er tale om virtuel undervisning eller almindelig tilstedeværelsesundervisning. 
På denne tekniske workshop kommer du igennem hele processen fra idé til en 
færdig læringsvideo/screencast med tilhørende elevspørgsmål. 

Du lærer at lave simple videoer i form af screencast eller egne optagelser, og du får 
oprettet en YouTube-kanal eller Microsoft Stream-kanal, som du kan bruge til at 
distribuere videoer til eleverne. Endelig lærer du at arbejde med video i Nearpod, 
så du kan lave elevspørgsmål til dine videoer og få rapportering af elevernes svar.

Der er forberedelse til kurset, idet det forventes, at du har læst kursusmaterialet 
grundigt på forhånd og downloadet relevante programmer.

Kurset gør dig i stand til bruge video som en aktiv medspiller i din undervisning. 

Videoworkshop - få styr på video til undervisning
TID
Aftales med underviser

VARIGHED
6 timer

STED
På jeres gymnasium

PRIS
15.000-20.000 kr. + transport
ved max. 20 deltagere

UNDERVISER
Christian Aalborg Frandsen eller  
Lars Due Arnov

https://cfu.kp.dk/gymnasium/
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Virtuel undervisning - et onlinekursus
Formatet på dette kursus er virtuelt, så du selv prøver virtuel undervisning – lidt 
på samme måde som eleverne! 

På kurset taler vi om gode greb til undervisning med videokonference, hvorefter 
vi sætter fokus på elevaktiverende, asynkrone moduler med forskellige læringsak-
tiviteter. Endelig ser vi på længerevarende virtuelle projektforløb/blended lear-
ning. Undervejs præsenteres en lang række af engagerende strukturer og relevante 
it-redskaber. 

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engage-
rende virtuel undervisning. 

TID
Aftales med underviser

VARIGHED
2 timer 

STED
Virtuelt på skolens eget  
konferencesystem

PRIS
7.500 kr. - max. 25 deltagere

UNDERVISER
Christian Aalborg Frandsen eller 
Lars Due Arnov

Hør oplæg om nye elevtyper, mindset,  
motivation og it – og opdatér dig om de  
nyeste læremidler i den store udstilling. 

Der er program kl. 9.00-15.30 – du får  
det hele plus fuld forplejning for 1.000 kr. 

Hold øje med cfu.kp.dk/gymnasium og  
facebook.com/CFUung  

Bella Center, 16. marts 2023: 
Konferencespor for ungdomsuddannelserne

https://cfu.kp.dk/gymnasium/
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CFU'S GYMNASIEKONSULENTER

Lektor på Gribskov Gymnasium
Cand.mag. i historie, samfundsfag og mediefag
Master i IKT og læring
CFU-projektleder for emu.dk (stx/hf)

UDGIVELSER:
 � Er du på? - Virtuel undervisning i praksis, Arnov og Johannesson (red.), 2021
 � Digital dannelse i historie - genbesøgt - i Noter #222: 1989, september 2019
 � It i historieundervisningen - kapitel i “Historiedidaktik”, Ahle og Vollmond (red.), 2017

KURSER
 � mitCFU – din læremiddelportal
 � Selvkørende undervisningsmoduler - virtuel undervisning
 � Videoworkshop - få styr på video til undervisning
 � Virtuel undervisning - et onlinekursus

Lars Due Arnov

MOBIL
4189 8528

MAIL
lada@kp.dk

Cand.mag. i tysk og dansk
Webredaktør på emu.dk

UDGIVELSER: 
 � Knæk Studiekoden!, 2008
 � Studiemetoder, 1997
 � Studiekompetence – fra elev til studerende, 2005/2012
 � Det gode møde - kapitel i "Er du på? - Virtuel undervisning i praksis", Arnov og  
Johannesson (red.), 2021

KURSER: 
 � mitCFU – din læremiddelportal
 � mestring, motivation og mindset
 � Rettestrategier kort og godt
 � Samskrivning, hvor alle er med
 � Studie- og karriereperspektiv

Hanne Heimbürger

MOBIL
4189 7432

MAIL
hh@kp.dk

Christian Aalborg Frandsen

MOBIL
4189 7193

MAIL
caaf@kp.dk

Lektor og it-vejleder på Køge Gymnasium 
Cand.mag. i historie og samfundsfag
Master i IKT og læring

UDGIVELSER:
 � Kan man bare sætte strøm til klassen? - kapitel i "Er du på? - Virtuel undervisning i 
praksis", Arnov og Johannesson (red.), 2021

 � Virtuel undervisning kan understøtte elevernes skriftlige kompetencer - artikel i  
"POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik" nr. 2, 2021

 � Literacy og juridiske rollespil på gymnasiet og universitetet (Elgaard, Frandsen og Ka-
bel) - artikel i "Viden om literacy" nr. 24, 2018/09, Nationalt Videncenter for Læsning

KURSER:
 � mitCFU – din læremiddelportal
 � Future Classroom Lab i gymnasiet
 � Samskrivning, hvor alle er med
 � Selvkørende undervisningsmoduler - virtuel undervisning
 � Videoworkshop - få styr på video til undervisning

https://cfu.kp.dk/gymnasium/
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