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Kursus- og uddannelseskataloget er et overblik over 
undervisningsforløb, konferencer og viden, der giver dig 
som lærer, pædagog, leder eller andet mulighed for faglig 
udvikling og inspiration.

Fælles om fremragende undervisning
I al sin komplicerede enkelhed kan man sige, at 
videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole 
handler om, hvordan vi sammen med dig kan forbedre 
livet for børn og unge. Det handler om dit faglige jeg, dit 
praktiske jeg og ikke mindst om din ambition om at gøre 
det endnu bedre.

På Københavns Professionshøjskole har vi en ambition 
om at være fælles om fremragende undervisning. 
Vi gør vores ypperste for at fremme din udvikling og 
professionelle myndighed, uanset om det er skoleledelse, 
undervisning eller andre pædagogiske aktiviteter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Stefan Hermann
Rektor

FORORD
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Skolen er konstant under foran-
dring, og ledere, lærere og pæ-
dagoger arbejder ihærdigt på at 
forankre de mange nye tiltag.

Københavns Professionshøjskole 
tilbyder en bred vifte af kortere 
og længere praksisnære kurser 
og konferencer til dig, der ønsker 
at få ny viden og inspiration til dit 
arbejde.
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KURSER          DANSK

At komme godt fra start er mere end vigtigt. Når eleverne deltager i den første 
skrive-læseundervisning i børnehaveklassen, skal de føle sig kompetente og opleve 
engagement og indlevelse. Med udgangspunkt i oplevelser og gode fortællinger 
sætter vi fokus på den opdagende skrivning og den tidlige læsning, samtidig med at 
vi leger og arbejder varieret og grundigt med sproget.
Underviser: Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent og læremiddelforfatter 
Målgruppe: Pædagoger og børnehaveklasseledere

Succes og engagement med skrivning og læsning 
i børnehaveklassen 

CFU-K23003
04.10.2023 
6 timer 
1.300 kr.

Tilmeldingsfrist 
06.09.2023

Er du dansklærer i 1.-5. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team 
forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på 
aktuelle temaer i danskundervisningen for de yngste. 
Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2024.
Målgruppe: Dansklærere i 1.-5. klasse, danskvejledere og læringsvejledere

Dansklærerens dag 2024 - 1.-5. klasse
CFU-K24001
24.04.2024 
7 timer

Tilmeldingsfrist
27.03.2024 

Konference

Er du dansklærer i 6.-10. klasse? På Dansklærerens dag bliver du og dit team 
forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på 
aktuelle temaer i danskundervisningen for de ældste. 
Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk i forsommeren 2023.
Målgruppe: Dansklærere i 6.-10. klasse, danskvejledere og læringsvejledere

Dansklærerens dag 2023 - 6.-10. klasse
CFU-K23001
27.09.2023 
7 timer

Tilmeldingsfrist
30.08.2023 

Konference

DANSK          KURSER

Trænger din årsplan til nyt blod? Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor 
du bliver præsenteret for CFU's nyeste bøger, e-bøger, lydbøger, tv-udsendelser 
og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Du får masser af inspiration 
til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning. 
Glæd dig også til interviewet med en aktuel forfatter. 
Eftermiddagene bliver afholdt online, så du og dit team kan deltage, uanset hvor I er.
Oplægsholdere: CFU’s pædagogiske danskkonsulenter
Målgruppe: Dansklærere, danskvejledere og læringsvejledere

CFU-online: Nyt til danskfaget
CFU-K24002
10.04.2024
Indskoling

CFU-K24003
03.04.2024
Mellemtrin

CFU-K24004
17.04.2024
Udskoling

1½ time 
Gratis
Tilmeldingsfrist 
1 uge før

Online

Hvordan kan vi tilbyde en skrive-læseundervisning, som giver alle elever succes og 
udfordringer, når vi samtidig skal favne de yngste elevers meget forskellige forud-
sætninger? Vi arbejder med en danskundervisning, der bygger på et højt fagligt 
niveau, hvor vi prioriterer de basale færdigheder i skrivning og læsning, og hvor 
oplevelse, kommunikation og refleksion er i højsædet.
Underviser: Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent og læremiddelforfatter 
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen

Indskolingsdansk, som favner alle elever 
CFU-K23004
Fra 20.09.2023
2x6 timer 
2.450 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.08.2023

Med ’Risikotest for ordblindhed’ kan du understøtte og kvalificere alle dine ele-
vers læseudvikling, og samtidig styrke dem i overgangene i indskolingen. Få indblik 
i risikotesten og ideer til, hvordan du kan tilrettelægge en systematisk og tidligt 
forebyggende indsats målrettet de elever, som er i risiko for at udvikle alvorlige 
afkodningsvanskeligheder.
Undervisere: Mimi Skovgård og Mette Eriksen, læsekonsulenter i Roskilde Kommune
Målgruppe: Dansklærere i 1. klasse, læsevejledere og børnehaveklasseledere

Risikotest for ordblindhed i praksis
CFU-K23002
02.10.2023
3 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
04.09.2023

Ordblinde elever bliver udfordret mere og mere, efterhånden som teksttyperne æn-
drer sig og bliver mere fagspecifikke. Samtidig er der et øget krav til læsehastighed 
og den skriftlige produktion. Som lærere må vi derfor anskue læse- og skrivetekno-
logi ud fra et dynamisk perspektiv. Vi ser på de didaktiske muligheder og udfordrin-
ger, der følger med anvendelse af teknologien, og afprøver teknologierne i praksis.
Underviser: Mikael Stensgaard Nielsen, konsulent ved Kompetencecenter for Læsning
Målgruppe: Lærere og læsevejledere

Fra it-rygsæk til læse- og skriveteknologi
CFU-K24005
16.01.2024
6 timer 
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist 
05.12.2023

Bliv inspireret til en involverende danskundervisning, der styrker den tidlige læse- 
og skriveudvikling i 0.-2. klasse. Kurset inspirerer til differentierende metoder og 
løbende evaluering. Vi arbejder med bogstav- og lydarbejde, tidlig skrivning og 
stavning, ordforråd og læseforståelse samt fortolkning og scenariedannelse.
Undervisere: Louise Rønberg, Charlotte Øhrstrøm og Dorte Østergren-Olsen, KP
Målgruppe: Børnehaveklasseledere, pædagoger og dansklærere i indskolingen

Kom godt i gang med danskfaget
VU 0517697
Fra 02.10.2023 
5x5 timer 
7.802 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
01.09.2023

Læs mere om kurser 
og tilmelding

på side 72
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Hvordan kan du organisere og variere din litteraturundervisning med en æstetisk 
og sansebaseret tilgang, hvor der er plads til fællesskab og samtale? Få præsente-
ret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, 
’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i 
verden’ ved fx at skabe blackout poetry, flip-flap-din-litteratur eller forfattermosaik.
Undervisere: Ulla Maria Michaelsen og Dorthe Rise, læremiddelforfattere og danskvejl.
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Grib litteraturen
CFU-K23007
14.09.2023
6 timer 
1.300 kr.

Tilmeldingsfrist 
17.08.2023

KURSER          DANSKDANSK          KURSER

Styrk dine elevers mulighed for at opleve en fortælling, indleve sig i den, undersø-
ge den og opfatte den som litteratur – altså fortolke den. Vi skal arbejde med den 
nyeste børnelitteratur, især billedbøger. Du får ideer til, hvordan eleverne kan lege 
med sprog og gå i dialog med forfatterens ideer – og på den baggrund undersøge 
værkets personer, plot, sprog og tema med blyant, papir, farver, saks, lim og skærm.
Underviser: Trine May, læremiddelforfatter
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen

Leg med sprog og litteratur – med 120 i timen!
CFU-K24006
05.02.2024
6 timer 
1.250 kr.

Tilmeldingsfrist 
08.01.2024

Har du lyst til at invitere nye tekster og aktiviteter ind i dansk, som dine elever vil 
synes er sjove og meningsfulde? På kurset får den gode børnelitteratur selskab af 
både fagtekster og de mangfoldige tekster og billeder, som eleverne møder uden for 
skolen, fx på sociale medier, museer og lygtepæle. Du vil opleve scenariedidaktik på 
egen krop og reflektere over, hvordan disse greb kan give mening i din undervisning. 
Underviser: Mike Taagehøj, lærer og lærebogsforfatter
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Meningsfulde scenarier vækker læse- og skrivelyst
CFU-K23009
09.11.2023 
3 timer 
650 kr.

Tilmeldingsfrist 
12.10.2023

Traditionel grammatik, som er løsrevet fra kontekst, har hverken positiv effekt på 
elevernes tekster eller metasproglige viden. Få konkrete bud på legende forløb, som 
kobler grammatik med autentiske tekster. Du kommer selv til at prøve kræfter med 
at undersøge og skrive tekster, hvor du inddrager kendte såvel som nye, funktionelle 
grammatiske begreber. Didaktiske greb: minilektioner, modeltekster og stilladsering.
Underviser: Dorte Haraldsted, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Meningsfuld grammatik
CFU-K23011
02.11.2023
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
05.10.2023

Hvordan hjælper vi alle elever til at udvikle et stærkt skriverhjerte? Bliv inspireret 
til en skriveundervisning, hvor dine elever, med afsæt i autentiske skrivesituationer, 
skriver sig varme på tekstens hensigt, indhold og form - med en modtager for øje. 
Du får ideer til både korte og længere skriveøvelser og bud på, hvordan du støtter 
mellemtrinnets elever i deres skriftsproglige udvikling.
Underviser: Marie Elmegaard, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Stærke skriverhjerter
CFU-K23008
22.11.2023 
6 timer 
1.800 kr.

Tilmeldingsfrist 
25.10.2023

Lyd kan engagere alle elever. Men det kræver strategier at omsætte lyd til me-
ning. Med afsæt i lydbøger og lydfortællinger får du konkrete ideer til, hvordan du 
kan udvikle dine elevers lyttestrategier og fortolkningskompetence. Du får nyttige 
lydbegreber til din didaktiske værktøjskasse og får på egen krop erfaringer med at 
skabe fx en miljøbeskrivelse ved hjælp af reallyde og effektlyde.
Underviser: Kia Lundsgaard, lærer og forfatter på Lydakademiet og Radiodrama
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Læs med ørerne
CFU-K23010
25.10.2023
3 timer 
700 kr.

Tilmeldingsfrist 
27.09.2023

Hvordan kan du skabe mening, mestring og motivation i skriveprocessen for de 
yngste elever? Få ideer til, hvordan du effektivt kan sætte gang i skriveprocessen i 
0.-4. klasse: fra den første bogstavindlæring til skrivning af sammenhængende og 
meningsfulde tekster. Du bliver også præsenteret for et værktøj, som du kan bruge 
til at vurdere kvaliteten af dine elevers tekster.
Underviser: Lis Pøhler, konsulent og læremiddelforfatter 
Målgruppe: Dansklærere i 0.-4. klasse, læsevejledere og børnehaveklasseledere

Skrivning i indskolingen – kom godt fra start
CFU-K23006
05.09.2023
6 timer 
1.700 kr.

Tilmeldingsfrist 
08.08.2023

Bliv opdateret på danskfaget, og få ideer til at udvikle og tilrettelægge en engage-
rende og differentieret danskundervisning. Vi arbejder med kreative skriveproces-
ser, brugstekster, flydende læsning, fortolkning af nyere børne- og ungdomslittera-
tur, kritisk læse- og skrivekompetence samt brug af læse- og skriveteknologi. Bliv 
inspireret til en danskundervisning, der skaber aktive elever.
Undervisere: Louise Rønberg og Dorte Østergren-Olsen, lektorer på KP
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Engagerende og differentierende danskundervisning 
på mellemtrinnet

VU 0517696
Fra 04.03.2024 
5x4 timer 
6.412 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
01.02.2024

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til, hvordan man planlægger 
en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisning, 
og få konkrete ideer til opgaver og aktiviteter, som kan indgå i de forskellige statio-
ner. På stationerne arbejder vi med fire faglige discipliner: afkodning, sprogforstå-
else, læseudvikling og skriftlig fremstilling. 
Underviser: Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Dansklærere i 1.-2. klasse

Differentieret stationsundervisning i 1.-2. klasse
CFU-K23005
25.09.2023
4 timer 
1.050 kr.

Tilmeldingsfrist 
28.08.2023
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KURSER          DANSKDANSK          KURSER

Gør den mundtlige prøve i dansk, prøveform B, til et aktiv i undervisningen frem 
for et skræmmebillede. Du får inspiration til indhold og aktiviteter i faget og over-
blik over prøvens forløb, krav og muligheder. Vi arbejder desuden med at udnytte 
prøvedelenes gode potentialer, så eleverne kan samle overblik, tilegne sig værktøjer 
til fordybelse og få strategier til formidling. 
Underviser: Birgitte Therkildsen, konsulent og læremiddelforfatter
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Den mundtlige prøve i dansk - overblik, fordybelse  
og formidling

CFU-K23016
04.09.2023 
6 timer 
1.625 kr.

Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

Klæd dine elever godt på til terminsprøven. Kom og hør om tankerne bag de fire 
opgavetyper i det seneste opgavesæt fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling i 
9. klasse. Du bliver skarp på, hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke krite-
rier prøven skal vurderes ud fra. Du får også ideer til, hvordan du kan tilrettelægge 
undervisningen, så eleverne rent faktisk lærer noget af at gå til terminsprøve.
Underviser: Charlotte Rytter, lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen
Målgruppe: Dansklærere i 7.-9. klasse

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 9. klasse 
– og ned i de nye vurderingskriterier 

CFU-K23018
03.10.2023
3 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
05.09.2023

Klæd dine elever godt på til terminsprøven. Kom og hør om tankerne bag opgave-
typerne i det seneste opgavesæt fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling i 10. 
klasse. Du bliver skarp på, hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriteri-
er prøven skal vurderes ud fra. Du får også ideer til, hvordan du kan tilrettelægge 
undervisningen, så eleverne rent faktisk lærer noget af at gå til terminsprøve.
Underviser: Charlotte Rytter, lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen
Målgruppe: Dansklærere i 10. klasse

Kom bagom sommerens skriftlige prøve i 10. klasse 
– og ned i de nye vurderingskriterier 

CFU-K23019
04.10.2023
3 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
06.09.2023

Eleverne bliver ikke dygtigere af test og prøver. Men de kan klare sig bedre til 
9.-klasseprøven, hvis de forinden er gået i dybden med tekster og opgaver, som 
ligner dem, de møder til prøverne. Få konkrete ideer til en prøveforberedende 
undervisning, hvor eleverne diskuterer formål, indhold og struktur i prøvernes 
tekster og opgaver - og ikke blot træner med mange læse- og retskrivningsprøver. 
Underviser: Lis Pøhler, konsulent og læremiddelforfatter 
Målgruppe: Dansklærere i 7.-9. klasse

Gå i dybden med 9.-klasseprøverne i læsning 
og retskrivning

CFU-K23017
12.09.2023
6 timer 
1.700 kr.

Tilmeldingsfrist 
15.08.2023

Lydbøger og podcast bliver mere og mere populære medier – og det skal vi da 
udnytte i skolen! Men hvordan kan du arbejde med lydfortællinger som teksttype i 
danskundervisningen? Du bliver klædt på til at undervise dine elever i både at ana-
lysere og at skabe lydfortællinger og podcast, så de kan indgå som et selvstændigt 
fordybelsesområde til den mundtlige prøve. 
Underviser: Kia Lundsgaard, lærer og forfatter på Lydakademiet og Radiodrama
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Lydfortællinger som fordybelsesområde 
- lydbøger og podcast

CFU-K23014
26.09.2023
3 timer 
700 kr.

Tilmeldingsfrist 
29.08.2023

Udskolingseleverne læser færre og færre bøger – mange kun de romaner, deres 
dansklærer giver dem. Med håndholdte læsefællesskaber, inspireret af biblioteker-
nes bogklubber, kan du både honorere kravene til opgivelserne OG højne de unges 
lyst til at læse. Få inspiration til, hvordan du kan organisere litteraturlæsningen, og 
få ideer til spændende titler og litteraturopgaver til de konkrete romaner.
Underviser: Trine Ferdinand, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Mere læselyst med håndholdte læsefællesskaber i dansk
CFU-K24007
24.01.2024
3 timer 
600 kr.

Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

De nye vurderingskriterier for skriftlig fremstilling stiller krav om, at eleverne skri-
ver i autentiske situationer til en bestemt modtager. Fokus er nu mere på kommuni-
kationssituation og sprog, som skal ramme målgruppen. Det handler om at skrive til 
nogen – ikke kun om noget! Med korte og fokuserede skriveøvelser i klassen skriver 
eleverne mere – uden at du selv får mere rettearbejde. 
Underviser: Charlotte Rytter, lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen
Målgruppe: Dansklærere i 6.-10. klasse

Skriv til nogen og ikke blot om noget - korte skriveøvelser, 
der virker

CFU-K23013
07.11.2023 
6 timer 
1.250 kr.

Tilmeldingsfrist 
10.10.2023

Dine elever vil elske at skrive du-er-selv-hovedpersonen-historier, hvor læseren selv 
skal træffe en række valg undervejs. Interaktive historier kan skabe motivation og et 
mere legende skriverum, hvor eleverne også bliver klogere på plotstruktur, sprog og 
kodning. På kurset bliver du fortrolig med programmet Twine og prøver kræfter med 
et eksemplarisk forløb, som du kan bruge direkte i din undervisning.
Undervisere: Dorte Haraldsted og Helle Rodenberg, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Dansk- og engelsklærere i 6.-10. klasse

Skrivefantasi og sproglig bevidsthed med 
interaktive historier  

CFU-K23012
07.12.2023 
4 timer 
1.150 kr.

Tilmeldingsfrist 
09.11.2023

Læs mere om 
tilmelding og 

skræddersyede tilbud 
på side 72
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KURSER          MATEMATIK MATEMATIK          KURSER

Hvor meget slik skal vi købe ind til halloween? Kan det passe, at alle tal kan skrives 
som en sum af på hinanden følgende tal? Kom og bliv inspireret til en mere under-
søgende undervisning. Du får bl.a. en række eksempler på undersøgende aktiviteter 
og inspiration til strukturering af matematikundervisningen, der skaber gode delta-
gelsesmuligheder for dine elever.
Undervisere: Ida Redder Honoré og Louise Laursen Falkenberg, lektorer på KP
Målgruppe: Matematiklærere

Undersøgende matematikundervisning
CFU-K23023
Fra 05.10.2023 
6+3 timer 
2.000 kr.

Tilmeldingsfrist 
07.09.2023

Elever med dysleksi er ofte også i matematikvanskeligheder. Men har du redska-
berne til at understøtte disse elevers læring? Det får du på dette kursus, hvor un-
derviseren selv er ordblind matematiklærer og har udviklet værktøjer inden for otte 
områder, fx arbejdshukommelse, motivation og narrativer. Med disse værktøjer får 
du elever, der tror mere på sig selv og derfor får mere mod på matematik.
Underviser: Morten Kristen Rygner, lærer og ordblind
Målgruppe: Matematiklærere

Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?
CFU-K23025
Fra 01.11.2023
6+3 timer 
1.300 kr.

Tilmeldingsfrist 
04.10.2023

Matematiklærerens dag 2024
Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens 
dag har du mulighed for at høre aktuelle og inspirerende oplæg, deltage i prak-
sisnære workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Derudover vil du kunne 
orientere dig om de nyeste læremidler til matematik fra flere forlag og CFU.
Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2024.
Målgruppe: Matematiklærere, matematikvejledere og matematikkonsulenter

CFU-K24008
16.04.2024 
7 timer

Tilmeldingsfrist 
19.03.2024

Konference

Kodning giver dine elever mulighed for at arbejde med sammenhænge og matema-
tiske problemer på en ny og spændende måde. Der er mange fællestræk mellem 
matematik og kodning: logik, kriterier, symboler, koordinatsystemer, variable, funk-
tioner m.m., og begge fagområder kan være med til at understøtte elevernes evne 
til at tænke i strategier, forklare sammenhænge og foretage undersøgelser.
Undervisere: Martin Exner og Jonas Juul Hansen, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Matematiklærere og matematikvejledere

Motivér dine elever med kodning i matematik
CFU-K23024
Fra 31.10.2023 
2x3 timer 
1.700 kr.

Tilmeldingsfrist 
03.10.2023

Mange elever forlader skolen uden de nødvendige kompetencer inden for algebra.
Med 'tidlig algebra' kan du give dine elever i indskolingen - eller senere i skoleforlø-
bet - en god start på algebra. På kurset arbejder vi med opgaver og problemstillin-
ger, man med fordel kan anvende i algebraundervisningen. Du får også gode ideer 
til, hvordan du kan systematisere arbejdet med algebra på alle trin.
Undervisere: Monica Pedersen, adjunkt på KP, og Pia Tonnesen, lektor på KP
Målgruppe: Matematiklærere

Tidlig algebra
CFU-K23022
25.08.2023 
6 timer 
1.800 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.06.2023

Matematik er ofte lidt overset i STEM-forløb – men er samtidig en forudsætning for 
at forstå naturfaglige fænomener. En helt ny tilgang er at arbejde undersøgende 
med modeller og modellering – vigtige aspekter af både matematik og naturfag. 
Vi vil udarbejde små forløb, hvor eleverne bl.a. skal bruge matematiske modeller og 
repræsentationer for at forstå komplekse fænomener som fx klima og biodiversitet. 
Underviser: Claus Auning, ph.d. og lektor
Målgruppe: Matematiklærere og matematikvejledere

STEM med stort M
CFU-K24009
Fra 11.01.2024 
6+3 timer 
2.200 kr.

Tilmeldingsfrist 
14.12.2023

Hvordan udvikler elever talbegrebet og talforståelser? Du får kendskab til udviklin-
gen af talbegrebet og forståelse for taloperationer, herunder de fire regningsarter, 
hos elever. Fokus er på udvikling af forståelse for positionssystemet, talforståelse 
og talbehandling. Desuden introduceres du til elevers misopfattelser i matematik, 
talbehandlingsstrategilæring, strategiobservation og observation af talblindhed.
Undervisere: Michael Wahl Andersen, Martin Storm-Andersen og Marianne Thomsen, KP
Målgruppe: Matematiklærere og faglige ressourcepersoner

Elever i vanskeligheder: Talforståelser og -misforståelser
VU 0517719
Fra 30.10.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
06.10.2023

Hvilken rolle skal test og evaluering have i matematikundervisningen? Du får over-
blik over testmaterialer i matematik. Vi diskuterer test og evalueringers formål, her-
under hvordan test og evaluering kan bidrage til at udvikle og kvalificere forståelsen 
af progression i undervisning og læring for marginalgrupperne i matematik. Vi ser 
også på udvikling af målrettede indsatser, afprøvning og evaluering af indsatser.
Undervisere: Michael Wahl Andersen, Martin Storm-Andersen og Marianne Thomsen, KP
Målgruppe: Matematiklærere og faglige ressourcepersoner

Elever i vanskeligheder: Test og evalueringer i matematik
VU 0517717
Fra 26.02.2024
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
02.02.2024

Hvordan udvikler elever fagsprog, og hvordan kan du understøtte og stimulere læ-
ringen hos den enkelte og klassen som helhed? Vi arbejder med sprogets betydning 
for læring og udvikling af fagsprog, strategisk og faglig læsning, samt hvordan dette 
understøtter udviklingen af fagsprog. Vi ser også på arbejdende hukommelse og ek-
sekutive funktioner som udgangspunkt for matematiklæring og problembehandling.
Undervisere: Michael Wahl Andersen, Martin Storm-Andersen og Marianne Thomsen, KP
Målgruppe: Matematiklærere og faglige ressourcepersoner

Elever i vanskeligheder: Sproget i matematik
VU 0517720
Fra 04.09.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
11.08.2023

Elevers præstationer inden for geometri ligger i den lave ende, men ny forskning pe-
ger på, at dynamiske geometriprogrammer kan styrke elevers kompetencer på stof-
området. På kurset arbejder vi med programmet GeoGebras mange muligheder og 
væsentligste funktioner, når det handler om at styrke elevernes geometriske reflek- 
sionskompetencer. Du får konkret inspiration til at styrke din geometriundervisning. 
Undervisere: Peter Stege Hansen og Peter Sars Schewitsch, adjunkter på KP
Målgruppe: Matematiklærere og matematikvejledere

God brug af GeoGebra i matematikundervisningen
VU 0517872
Fra 24.08.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
13.06.2023
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Det kan være svært at gøre matematik til en naturlig del af hverdagen i børneha-
veklassen. Grib matematikken, når den opstår, fx på tur, på legepladsen og i legen 
med konkrete materialer. Ved at tale om matematikken i situationen og inddrage 
eleverne og deres erfaringer bliver eleverne mere bevidste om matematikken i 
hverdagen og får dermed større tiltro til deres matematiske evner.
Underviser: Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Pædagoger, lærere og matematikvejledere i børnehaveklassen

Grib matematikken i børnehaveklassen
CFU-K23026
Fra 06.11.2023 
6+3 timer 
1.500 kr.

Tilmeldingsfrist 
09.10.2023

Børn har en god evne til at skabe og mestre fortællinger, og matematiske fortællin-
ger kan være et godt redskab i indskolingens matematikundervisning. Få gode ideer 
til, hvordan du kan organisere og skabe matematiske fortællinger som grundlag for 
din undervisning - og samtidig holde fast i talforståelse og regnestrategier. Du får 
også konkrete aktiviteter og et undervisningsdifferentieret praksisforløb med hjem. 
Underviser: Hanne Sax Holm, lærer og matematikvejleder
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen

Matematikmonstre, talhøns og negative pingviner
CFU-K24010
19.01.2024 
6 timer 
1.400 kr.

Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

Elever, som tidligt lærer at arbejde med forskellige tællestrategier og at tænke 
fleksibelt, får det langt lettere med tal og regning og vil i højere grad kunne se 
sammenhænge i matematik. Få indsigt og nye ideer til, hvordan du kan arbejde med 
fleksible tællestrategier inden for regningsarterne addition og subtraktion, og få 
bud på, hvordan du bringer dem i spil i undervisningen af de yngste. 
Underviser: Micky Bøgvad Lindhardt, matematiklærer og blogger på folkeskolen.dk
Målgruppe: Matematiklærere i 0.-3. klasse og matematikvejledere

Regnestrategier for de yngste
CFU-K23027
07.09.2023
6 timer 
1.300 kr.
 
Tilmeldingsfrist 
10.08.2023

Vil du udvikle dine elevers evne til at tænke ’smart’ og fleksibelt i matematik? Få 
viden om teori og forskning omkring arbejdet med regnestrategier, og få konkrete 
bud på, hvordan du kan arbejde med elevernes regnestrategier i praksis. Vi sætter 
fokus på arbejdet med forskellige strategier til multiplikation og division, men vil 
også arbejde med fleksible regnemetoder til addition og subtraktion med større tal.
Underviser: Micky Bøgvad Lindhardt, matematiklærer og blogger på folkeskolen.dk
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-6. klasse og matematikvejledere

Regnestrategier og fleksible regnemetoder
CFU-K23028
08.09.2023 
6 timer 
1.300 kr.

Tilmeldingsfrist 
11.08.2023

KURSER          MATEMATIK MATEMATIK          KURSER

Matematikken er i fokus, og de matematiske kompetencer sættes i spil gennem 
leg og eksperimenter. Vil du gerne lave mere legende og eksperimenterende 
undervisning i matematik? Du får input til rammesætning, lærerens rolle samt 
konkrete redskaber og inspiration til legende og eksperimenterende aktiviteter til 
den daglige matematikundervisning på mellemtrinnet.
Undervisere: Sidsel Katrine Petersen, lektor, Monica Wettendorff Pedersen, adjunkt, KP
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet

En legende tilgang til matematik på mellemtrinnet
VU 0517874
Fra 06.03.2024
6+6+5 timer 
5.336 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
01.02.2024

Mange synes, at CAS kan være svært at tage hul på. Bliv klædt på til at inddrage 
CAS i undervisningen, så det giver mening og skaber forståelse for matematikken. 
Vi arbejder med forskellige CAS-værktøjer og ser på både deres muligheder og 
begrænsninger. Arbejdet med programmerne sætter vi ind i en didaktisk ramme 
for at blive bevidste om, hvornår og hvordan de kan bidrage til elevernes læring. 
Underviser: Jonas Juul Hansen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-10. klasse og matematikvejledere

CAS i din matematikundervisning 
CFU-K23031
28.08.2023 
6 timer 
1.050 kr.

Tilmeldingsfrist 
01.08.2023

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og 
krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for 
matematik, foretage undersøgelser og argumentere og diskutere matematik. 
Vi udbyder i år CAS-kurset som en onlineløsning, så du kan deltage hjemmefra eller 
fra din skole.
Underviser: Jonas Juul Hansen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-10. klasse

CAS i din matematikundervisning (online)
CFU-K23032
08.08.2023 
3 timer 
800 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.06.2023

Online

Hvordan kan du som matematiklærer arbejde med faglige begreber som overbevis-
ninger, matematiske repræsentationer og matematiske beviser? Og hvordan kan du 
fx inddrage fingerstrik i din matematikundervisning? Få bud på aktiviteter, som gør 
den teoretiske del af faget mere konkret for eleverne og samtidig kan være med til 
at understøtte deres forståelse for fagets sammenhænge.  
Undervisere: Torben Blankholm og Adrian Bull, lærebogsforfattere og hhv. lærer og lektor
Målgruppe: Matematiklærere i 6.-10. klasse og matematikvejledere

Hvordan lærer vi egentlig matematik?
CFU-K23030
11.09.2023 
6 timer 
1.900 kr.

Tilmeldingsfrist 
14.08.2023

Tænkning giver langtidsholdbar læring. Skab et undervisningsmiljø, hvor eleverne er 
tvunget til at tænke selv og deltage aktivt og målrettet med at løse matematiske 
problemer. Udgangspunktet er Peter Liljedahls teori ”Building Thinking Classrooms”, 
som gennem 4 faser med tilhørende 14 undervisningstiltag, skaber det, vi på dansk 
kalder et klasserum til matematisk tænkning.
Undervisere: Torben Blankholm og Adrian Bull, lærebogsforfattere og hhv. lærer og lektor
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-7. klasse og matematikvejledere

Byg et klasserum til matematisk tænkning
CFU-K23029
21.08.2023 
6 timer 
1.900 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.06.2023
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MATEMATIK          KURSER KURSER          MATEMATIK 
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Mange dygtige elever er langt foran resten af klassen i deres forståelse af mate-
matik. Til gengæld underpræsterer de ofte. Hvordan kan du udfordre dine dygtige 
elever med opgaver, der har fokus på problemløsning, og som kræver en eksperi-
menterende tilgang? Og hvordan kan du selv lave opgaver, som lægger op, at ele-
verne skal prøve sig frem, se systemer, opstille hypoteser og argumentere for dem?
Underviser: Kirsten Rosenkilde, lektor på Nørre Gymnasium
Målgruppe: Matematiklærere i 7.-9. klasse

Fyr op under dine dygtige elever
CFU-K23035
Fra 18.09.2023 
2x3 timer 
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist 
21.08.2023

Savner du at gøre noget nyt og anderledes i din matematikundervisning? På dette 
kursus vil vi arbejde med nye tilgange til matematik, hvor eleven er i højsædet 
som en producerende faktor. Vi vil arbejde med podcast, screencast-optagelser, 
BTC-undervisning og feedbackmodeller. Du får også konkrete eksempler på, hvor-
dan du didaktisk kan implementere 'de nye' tilgange i din matematikundervisning. 
Undervisere: Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen, pædagogiske konsulenter, CFU
Målgruppe: Matematiklærere i udskolingen og matematikvejledere

Podcast, BTC-undervisning og feedbackmodeller 
- kan det noget?

CFU-K24011
Fra 26.02.2024 
6+3 timer 
2.200 kr.

Tilmeldingsfrist 
29.01.2024

"Algebra er så svært! Kunne vi ikke bare springe det over?" Mange elever er udfor-
drede, når de skal lære algebra. Her får du vist vejen til at skabe sammenhæng i 
undervisningen fra indskoling til udskoling, så eleverne ikke slår sig på algebra. 
Du får også konkrete og praktiske ideer til din undervisning, fx mundtlige øvelser, 
modelleringsaktiviteter og aktiviteter, hvor hverdagssproget møder algebraen.
Underviser: Pernille Pind, cand.scient, konsulent og forfatter
Målgruppe: Matematiklærere i 6.-10. klasse

Algebra for alle
CFU-K23036
05.09.2023 
6 timer 
1.800 kr.

Tilmeldingsfrist 
08.08.2023

Sproglig udvikling handler om at give eleverne værktøjer til at gribe og begribe 
matematikken. Oplever du, at dine elever er usikre, når de læser, skriver eller 
taler matematik? Så har du her muligheden for at få metoder, der understøtter 
elevernes sproglige udvikling, bl.a. gennem skrivning, stilladsering og forskellige 
former for feedback.
Underviser: Bettina Nilausen, lærer og matematikvejleder
Målgruppe: Matematiklærere i 5.-10. klasse

SKRIV – og bliv god til mundtlig matematik
CFU-K23034
15.11.2023 
6 timer 
1.150 kr.

Tilmeldingsfrist 
18.10.2023

”Det kan jeg ikke huske, og i øvrigt hader jeg matematik.” Har du elever, som er i 
matematikvanskeligheder og har svært ved at tilegne sig færdigheder som talfor-
nemmelse, memorisering af talfakta, nøjagtig og præcis beregning og matematisk 
ræsonnement? Vi sætter fokus på typiske matematikvanskeligheder og deres år-
sager samt mulige didaktiske greb og tiltag til den daglige matematikundervisning.
Underviser: Mette Hjelmborg, lektor
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Elever i matematikvanskeligheder: Jeg hader matematik
CFU-K23037
28.09.2023 
6 timer 
1.600 kr.

Tilmeldingsfrist 
31.08.2023

Styrk praksisfagligheden. Vi vil med trælister, krydsfinerplader, tommestok, målehjul 
og en bred matematikforståelse undersøge problemstillinger ude og inde. Vi finder 
løsningsmetoder og tommelfingerregler fra forskellige erhvervsfag. Vi 'uddrager' 
matematikken og undersøger, hvordan vi kan anvende matematik til praktisk pro-
blemløsning.
Undervisere: Erica Minuz og Mikkel Johansen, adjunkter på KP
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen samt på EUD og FVU

Matematik i praksisfaglig kontekst
VU 0521353
Fra 23.08.2023
3x6 timer 
6.480 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

Giv dine elever oplevelsen af, at matematik faktisk kan bruges til noget i den virkelige 
verden. Når vi trækker praksis ind i matematikundervisningen, bliver det tydeligt for 
eleverne, at matematik ikke kun er teori - verden er fuld af arbejdsopgaver, der ikke 
kan løses uden matematisk viden. Her bliver du skarp på, hvordan du kan give dine 
elever mod på matematik ved at undervise praksisfagligt. 
Underviser: Mikkel Johansen, adjunkt på KP
Målgruppe: Matematiklærere i 5.-10. klasse og EUD-undervisere

Fra håndværkertricks til anvendt matematik
CFU-K23033
22.11.2023 
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
25.10.2023

Skab lyst og motivation for matematik med prøveform B. Arbejdet med redegørel-
ser motiverer eleverne og giver dem god mulighed for at fordybe sig i de matemati-
ske kompetencer i arbejdet med faglige områder. Da de allerede kender stoffet, får 
de samtidig et godt udgangspunkt til den mundtlige prøve. Bliv klædt godt på til at 
arbejde med redegørelser i din matematikundervisning - og til at afvikle prøven.
Underviser: Jakob Thomsen, lærer og lærebogsforfatter
Målgruppe: Matematiklærere i 10. klasse og matematikvejledere

Bliv klædt på til prøveform B 
CFU-K23038
22.08.2023
6 timer 
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.06.2023



20 21Kurser & uddannelser 2023-24    |    Københavns Professionshøjskole Kurser & uddannelser 2023-24    |    Københavns Professionshøjskole

SPROGFAG          KURSER

Spil er ikke bare sjove; de er også fantastisk sprogundervisning, når de vel at mær-
ke er rettet imod faget og taler ind i elevernes motivation og aktive deltagelse. Bliv 
inspireret og få afprøvet konkrete spilaktiviteter ud fra udvalgte bræt- og kortspil, 
og se, hvordan du med brugen af spil kan tilrettelægge en kreativ og skabende en-
gelskundervisning, hvor dine elever bliver aktive sprogbrugere og ‘designere’ af spil.
Underviser: Nicolai S. Andersen, lektor på KP
Målgruppe: Engelsklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Spil som metode i engelskundervisningen
CFU-K23040
25.10.2023 
6 timer 
1.050 kr.

Tilmeldingsfrist 
27.09.2023

Vil du gerne i gang med at bruge billedbøger i indskolingen? På dette kursus får 
du inspiration til, hvordan du bruger den gode historie i de yngste klasser. Gennem 
leg med ordforråd og shared reading arbejder vi med mundtlighed og den første 
læsning, og hvordan du kan tage afsæt i billedbogen som en tematisk ramme om 
din undervisning.
Underviser: Lise Fenger Poulsen, pæd. konsulent, master i fremmedsprogspædagogik
Målgruppe: Engelsklærere i 1.-4. klasse

Language through stories – billedbøger i engelsk
CFU-K23039
04.09.2023 
6 timer 
1.800 kr.

Tilmeldingsfrist 
14.08.2023

Sproglærerens dag 2024
- digitale teknologier i fremmedsprog
Er du nysgerrig på, hvordan digitale teknologier til sprog kan berige din sprogunder-
visning og let integreres i din praksis? På Sproglærerens dag kan du høre aktuelle 
oplæg og deltage i workshops, som peger ind i brugen af digitale teknologier, som 
omgiver os alle, fx oversættelsesmaskiner eller formidlingsgenrer i mediet podcast. 
Reservér datoen allerede nu. 
Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk ultimo 2023.
Målgruppe: Sproglærere i 6.-10. klasse

CFU-K24012
12.03.2024 
7 timer

Tilmeldingsfrist 
09.02.2024

Konference

Dine elever vil elske at skrive du-er-selv-hovedpersonen-historier, hvor læseren selv 
skal træffe en række valg undervejs. Interaktive historier kan skabe motivation og et 
mere legende skriverum, hvor eleverne også bliver klogere på plotstruktur, sprog og 
kodning. På kurset bliver du fortrolig med programmet Twine og prøver kræfter med 
et eksemplarisk forløb, som du kan bruge direkte i din undervisning.
Undervisere: Helle Rodenberg og Dorte Haraldsted, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Engelsk- og dansklærere i 6.-10. klasse

Skrivefantasi og sproglig bevidsthed med 
interaktive historier  

CFU-K23012
07.12.2023 
4 timer 
1.150 kr.

Tilmeldingsfrist 
09.11.2023

Hvordan giver vi eleverne lyst til at bruge det tyske sprog? Effektive lærings- og 
sprogbrugsstrategier kan øge sprogtilegnelsen og give eleverne mod på at bruge 
det tyske sprog. Kurset fokuserer på, hvordan disse lærings- og sprogbugsstrate-
gier styrker elevernes receptive og produktive færdigheder og bliver en integreret 
del af tyskundervisningen.
Underviser: Kirsten Oldenburg Lauta, lektor på KP
Målgruppe: Tysklærere

Lærings- og sprogbrugsstrategier i tyskundervisningen
VU 0517679
Fra 15.01.2024
2x6,5 timer 
4.061 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
18.12.2023

Autentiske fortællinger engagerer og motiverer eleverne både til stilladseret og 
til mere fri samtale. De kan samtidig via fortællingerne fordybe sig i sproget og 
kulturforståelsen. Bliv inspireret til, hvordan du med ’storytelling’ kan tilrettelægge 
en kreativ og fantasifuld sprogundervisning, hvor dine elever selv kan skabe sprog-
produktioner, når de arbejder i et kreativt fortælleunivers.
Underviser: Adeline Raahauge Muntenjon, sprogkonsulent og didaktisk udvikler
Målgruppe: Tysklærere i 5.-9. klasse

Storytelling – kreativ og fantasifuld tyskundervisning
CFU-K23041
08.11.2023 
6 timer 
1.075 kr.

Tilmeldingsfrist 
11.10.2023

Spændende og vedkommende temaer, som ligger tæt på elevernes dagligdag og 
interesse, skaber glæde og motivation. Med temaet 'Jeunes francophones' arbejder 
vi med frankofoni og unge i fransktalende lande. Vi ser på, hvordan vi kan inddrage 
relevante aspekter af kultur- og samfundsforhold, og vi kommer rundt om de for-
skellige elementer, der skal indtænkes i planlægningen af et tematisk forløb.
Undervisere: Danièle Eychenne, pæd. kons., og Stephanie Kim Löbl, ph.d. og adjunkt, KP
Målgruppe: Fransklærere

Få succes med temaet 'Jeunes francophones'
CFU-K23043
09.11.2023 
6 timer 
1.075 kr.

Tilmeldingsfrist 
12.10.2023

Stort set alle elever bruger oversættelsesmaskiner - mere eller mindre hensigts-
mæssigt. På kurset drøfter vi de pædagogiske og didaktiske potentialer, der knytter 
sig til brugen af maskinerne i tysk- og franskundervisningen. Vi diskuterer, hvordan 
vi kan føre en kvalificeret dialog med eleverne og udvikle opgavetyper, som hjælper 
dem til at blive oplyste og kritiske brugere af oversættelsesmaskinerne.
Undervisere: Christina Hellensberg og Danièle Eychenne, pædagogiske konsulenter, CFU
Målgruppe: Tysk- og fransklærere

Google Translate - det behøver ikke at være snyd
CFU-K23042
13.09.2023 
6 timer 
1.075 kr.

Tilmeldingsfrist 
14.08.2023

Hvordan kan viden fra engelsk bruges i tysk- eller fransktimerne? Hvordan kan det 
at have et andet modersmål end dansk være en fordel i sprogundervisningen? Hvilke 
aktiviteter får eleverne til at udvikle sproglig bevidsthed og nysgerrighed? Med bag-
grund i forskningsbaseret viden om tværsproglig didaktik og flersprogethedsdidaktik 
får du inspiration til aktiviteter, der øger elevernes motivation for sprog.
Undervisere: Stephanie K. Löbl, Kimberly Chopin, Susanne K. Jacobsen og Kirsten Lauta
Målgruppe: Engelsk-, fransk- og tysklærere

Sproglig motivation gennem tværsproglighed i fagene 
engelsk, fransk og tysk

VU 0517699
Fra 03.10.2023
2x6,5 timer 
4.061 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
05.09.2023

Grammatik kan ikke bare klares fredag eftermiddag i en enkelt lektion. Grammatik-
ken skal hænge sammen med resten – både når man arbejder med at læse tekster, 
øve dialoger, skrive hjemmesider, og hvad man ellers beskæftiger sig med i under-
visningen. Men hvordan gør man det helt konkret? Få inspiration til aktiviteter for 
eleverne og samtidig en grundlæggende forståelse for den funktionelle grammatik.
Undervisere: Lilian Rohde og Susanne Karen Jacobsen, lektorer på KP
Målgruppe: Engelsklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Grammatik i en meningsfuld kontekst
VU 0518871
Fra 23.08.2023
5x6 timer 
9.440 kr.
 
Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

KURSER          SPROGFAG
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KURSER          KULTURFAG

Storytelling i historie – træn elevens huskeevne.
Underviser: Anja Klemp Vilgaard, strategisk storyteller hos Get Ajour
Målgruppe: Historielærere på mellemtrinnet

Lær at bruge storytelling i historie
CFU-K23045
07.09.2023 
3 timer 
600 kr.

Tilmeldingsfrist
10.08.2023

KULTURFAG          KURSER

Grønland – gå i land med et historiekursus i og omkring Rigsfællesskabet. 
Undervisere: Sanne Faber og Andreas Kopp, lektorer på KP
Målgruppe: Historielærere i 6.-9. klasse

Grønland i rigsfællesskab med Danmark
CFU-K23046
08.11.2023 
3 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
11.10.2023

Historielærerens dag 2023
CFU
26.10.2023 
7 timer

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget historie? På Historielærerens dag 
har du mulighed for at høre forskellige oplæg, deltage i workshops og dele erfarin-
ger med kolleger. Konferencen afholdes på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. 
Program, pris og link til tilmelding (hos CFU Absalon) offentliggøres på cfu.kp.dk i 
sensommeren 2023.
Målgruppe: Historielærere

Konference

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget samfundsfag? På Samfundsfags-
lærerens dag har du mulighed for at høre forskellige oplæg, deltage i workshops og 
dele erfaringer med kolleger. Konferencen afholdes på Professionshøjskolen Absa-
lon i Roskilde. Program, pris og link til tilmelding (hos CFU Absalon) offentliggøres 
på cfu.kp.dk i sensommeren 2023. 
Målgruppe: Samfundsfagslærere

Samfundsfagslærerens dag 2024
CFU
21.03.2024 
7 timer 

Konference

Hent masser af inspiration til din undervisning på Religionernes dag, som hvert år 
tager et aktuelt og vedkommende tema op - denne gang etik og teknologi. 
Dagen afholdes i samarbejde med Religionslærerforeningen. 
Program, pris og sted offentliggøres på cfu.kp.dk i foråret/sommeren 2023.
Målgruppe: Religionslærere

Religionernes dag 2023
CFU-K23044
14.09.2023 
7 timer

Tilmeldingsfrist 
17.08.2023

Konference

Hvordan kan man undervise i holocaust, folkemord og flugthistorie i grundskolen 
uden at skræmme alle fra sans og samling?
Undervisere: Flemming Grün, Marie Rønne Olsen og Gry Eliassen, lektorer på KP
Målgruppe: Historie- og samfundsfagslærere

Holocaust, folkemord og flugthistorie
CFU-K23047
11.10.2023 
3 timer 
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist
13.09.2023

Holocaust og andre folkedrab har fået ny aktualitet - hvad er det nye? Holocaust er 
på historiekanonen og er stadig oplagt at inddrage i andre fag. Hvordan håndterer 
vi 'det onde' i undervisningen og hvorfor? Få den nyeste viden og inspiration til din 
konkrete undervisningspraksis. Bemærk, at der er to kurser med samme indhold i 
hhv. 2023 og 2024. Vi afholder kurserne i samarbejde med CFU Absalon.
Undervisere: Karina Bruun Houg, CFU Absalon, og Jens Pietras, PH Absalon, m.fl.
Målgruppe: Lærere i kulturfagene og andre interesserede

Holocaust og andre folkedrab
CFU 
Fra 24.08.2023 
2x3 timer

CFU
24.01.2024
6 timer

Gratis

EU’s betydning er stærkt stigende i en tid, hvor fx den grønne omstilling, væb-
nede konflikter og techgiganter kræver et stærkt Europa. Men hvordan gør man 
EU-stoffet interessant og engagerende for alle elever i klassen? Vi vil udforske hele 
paletten af EU-øvelser og lave nye aktiviteter, der får eleverne på banen.
Underviser: Kasper Tonsberg Schlie, tidl. gymnasielærer, undervisningschef i DEO
Målgruppe: Samfundsfagslærere i 8. og 9. klasse

Lav sjov og inkluderende undervisning om EU
CFU-K23048
27.09.2023 
4 timer 
350 kr.

Tilmeldingsfrist
30.08.2023

Religion er udtryk for menneskelig væren i verden. Hvad vil det sige at stille et godt 
filosofisk spørgsmål, hvad adskiller den almindelige samtale fra den filosofiske sam-
tale, og hvordan kan den filosofiske samtale tage udgangspunkt i religiøse steder og 
genstande? Få indsigt i forskellige måder at filosofere med børn på, og få inspiration 
til, hvordan du kan bruge dit lokalområde som ressource i undervisningen.
Undervisere: Jeppe Langkjær, adjunkt på KP, og Gry Eliassen, lektor på KP
Målgruppe: Kristendomskundskabslærere

Kristendomskundskab: Filosofi med børn i felten  
VU 0517750
Fra 26.09.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
29.08.2023

Skal du have en 8. eller 9. klasse i historie? Så er det tid til at forberede sig, da ele-
verne skal op i indhold fra de sidste to skoleår, hvis de bliver udtrukket til prøven.  
Få viden om, hvordan prøvekravene og Fælles Mål i historie skal gribes an, og hvordan 
du gennem din undervisning forbereder dine elever på at kunne udarbejde problem-
stillinger og produkter til prøven samt øver dem i faglig, mundtlig fremstilling. 
Undervisere: Gitte Funch Henriksen og Margit Eva Jensen, lektorer på KP
Målgruppe: Historielærere i udskolingen

Afgangsprøven i historie - problemstilling, produkt og 
faglig mundtlighed

VU 0521756
Fra 17.08.2023
2x6½ time 
4.061 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
20.06.2023
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NATURFAG          KURSER

Klæd dine elever godt på til den kommende skriftlige prøve med åbne svarmulighe-
der, hvor elevernes undersøgelser skal lede frem mod en faglig argumentation, der 
kan bruges i perspektivering af problemstillinger. Vi dykker ned i fagenes mange 
multimodale tekster og deres kompleksitet. Desuden ser vi på, hvordan du kan til-
rettelægge en undervisning, der udvikler elevernes nuancerede skriftsprog.
Underviser: Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere i biologi, fysik/kemi og geografi i 6.-9. klasse

Naturfagenes nuancerede skriftsprog
CFU-K23051
14.09.2023 
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
17.08.2023

Få en oplevelse, du sent vil glemme! Vi pakker outdoor-grejet og tager ud i skoven, 
hvor vi skal bygge dataopsamlere, fælder og andre gadgets, der kan hjælpe os 
med at forstå naturen. Vi skal prøve at designe med en masse teknologi, arbejde 
med problemstillinger, spise mad over bål, lave aftenunderholdning og sove i shelter.
Bemærk, at det samme kursus afholdes to gange.
Undervisere: Emil Sanderhoff, naturformidler og tidligere deltager i 'Alene i vildmarken', 
Anette Vestergaard Nielsen og Martin Exner, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere i biologi, fysik/kemi, geografi, natur/teknologi og teknologiforståelse

Nat/tek i skoven
CFU-K23082
Fra 06.09.2023 

CFU-K23083
Fra 13.09.2023 

6+3 timer 
4.300 kr.

Tilmeldingsfrist 
13.08.2023

Naturen er et åbent og autentisk klasserum, der giver nye didaktiske og pæda-
gogiske muligheder inden for mange fag: naturfag, matematik, dansk og sprogfag. 
Undervisning i naturen kan give sanselige oplevelser og dermed gode muligheder 
for dybdelæring. Få inspiration til, hvordan du kan flytte undervisningen ud under 
åben himmel - og dermed øge trivslen hos både dig og dine elever. 
Undervisere: Anette Vestergaard Nielsen og Mikael Scheby, pæd. konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere i biologi, fysik/kemi, geografi og natur/teknologi

Udeskole i faglig kontekst
CFU
10.04.2024 
6 timer 
1290 kr.

Tilmeldingsfrist
06.03.2024

Matematikken kan på den ene side gøre naturen og naturlige fænomener mere ab-
strakte og på den anden side gøre dem mere forståelige. Vi ser på, hvordan grafer 
og formler kan indgå i en matematisk modellering af naturfaglige undersøgelser, der 
kan bruges i en perspektiverende argumentation. Vi tager udgangspunkt i forskellige 
fagfaglige temaer, fx klimaudfordringen og menneskers sundhed.
Underviser: Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere i biologi, fysik/kemi, geografi og natur/teknologi

Matematikken i naturfagene
CFU-K23050
11.10.2023 
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
13.09.2023

Et stort naturfagsdidaktisk overblik gør det let for dig at tilrettelægge din un-
dervisning, så den passer dig og dine elever. På kurset får du en præsentation af 
forskellige fagfaglige temaer sat ind i didaktiske rammer, fx spil og leg, sprog og 
matematik. Undervejs har vi fokus på de fire kompetenceområder: Undersøgelse, 
Modellering, Perspektivering og Kommunikation.
Underviser: Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere i natur/teknologi i 1.-6. klasse

Natur/teknologi - det store overblik
CFU-K23049
16.08.2023 
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

KURSER          NATURFAG

Oplever du, at overgangen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling indeholder 
en række problematikker, som fungerer som barrierer for elevernes progression 
og læring i naturfagsundervisningen? Kunne du tænke dig at arbejde med den røde 
tråd i jeres naturfagsteam? På kurset vil vi have fokus på progression i naturfagene 
og samarbejde på langs og på tværs.
Undervisere: Sonja Heinrich, adjunkt på KP, og Peter Mikael Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Naturfagslærere

Den røde tråd i naturfagsundervisning
VU 0517718
Fra 07.03.2024
3x5 timer 
4.681 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
07.02.2024

Få viden om, hvad fællesfaglige forløb indebærer, og hvordan man styrker og evalu-
erer elevernes progression og naturfaglige kompetencer gennem hele skoleforløbet. 
På kurset arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber (PLF) og ser på, hvil-
ke arbejdsmåder og organisationsformer eleverne kan overføre fra deres arbejde 
med de fællesfaglige forløb til det prøveforberedende arbejde.
Undervisere: Sonja Heinrich, adjunkt på KP, og Peter Mikael Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Naturfagslærere

Fællesfaglige forløb i naturfag
VU 0517734
Fra 07.09.2023
3x5 timer 
4.681 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
10.08.2023

Vi arbejder med at kvalificere undervisningen for bæredygtig udvikling i skolen. 
Kurset giver en bred introduktion med eksempler på didaktik, pædagogik og emner. 
Vi fokuserer på kritisk dannelse, dilemmaer og interessekonflikter, samt hvilke mål 
og indhold som giver mening i forhold til bæredygtig udvikling. Vi lægger vægt på 
videndeling og eksempler fra praksis.
Undervisere: Sonja Heinrich, adjunkt, og Peter Mikael Hansen, lektor, KP
Målgruppe: Naturfagslærere og lærere i øvrige fag

Undervisning for bæredygtig udvikling 
VU 0517735
Fra 26.10.2023
3x5 timer 
4.681 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
28.09.2023

Få styrket dine forudsætninger for at øge sikkerheden i laboratoriet, og få opdate-
ret din viden om nyeste standarder og gældende retningslinjer. Regler og rammer 
sættes i konkret perspektiv til undervisningens praksis. Du lærer at mindske risiko-
en for uheld, håndtere kemikalier, omgås radioaktive kilder forsvarligt, bortskaffe 
kemikalieaffald og arbejde sikkert med elektricitet m.m.
Underviser: Rasmus Høiby, lektor på KP
Målgruppe: Naturfagslærere

Sikkerhedskursus for naturfagene
VU 0517730
Fra 17.08.2023

VU 0517731
Fra 06.05.2024
 
2x6 timer 
3.776 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
4 uger før
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Få inspiration til at arbejde med science i en fritidskontekst. Hvorfor science, og
hvordan udvikler du en sciencepædagogik, hvor børn og unges hverdagsliv er i
fokus? Du får viden og gennemfører prøvehandlinger i praksis. Du møder erfarne
pædagoger, der arbejder med udvikling af sciencepædagogik i en fritidskontekst.
Undervisere: Sussie Kiilerich Bonde, Steen Søndergaard og Thorleif Frøkjær, lektorer, KP
Målgruppe: Medarbejdere i SFO og fritidshjem  

Science i fritidstilbud, grundlæggende
VU 0517744
Fra 14.09.2023 
6x5 timer 
9.363 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
17.08.2023

Har du allerede erfaring med science i en fritidskontekst, kan du på dette udvidede 
kursus få ny inspiration og mulighed for at afprøve sciencefaglige aktiviteter, hvor 
børn og unges hverdagsliv er i fokus. Du møder erfarne pædagoger, der arbejder 
med udvikling af sciencepædagogik i en fritidskontekst.
Undervisere: Sussie Kiilerich Bonde, Steen Søndergaard og Thorleif Frøkjær, lektorer, KP
Målgruppe: Medarbejdere i SFO og fritidshjem  

Science i fritidstilbud, udvidet 
VU 0517742
Fra 08.02.2024 
3x6 timer 
5.536 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
11.01.2024

KURSER          IDRÆTNATURFAG          KURSER

I udskolingen skal elevernes kropslige færdigheder finpudses og udvikles. Samtidig 
skal eleverne kunne reflektere over egen læring og kunne sammensætte forskellige 
øvelser til programmer. Få inspiration til en dynamisk årsplan, du kan bruge som 
et arbejdsredskab i din daglige undervisning. En undervisning, som giver eleverne 
mulighed for at bruge teorien i praksis og gør dem klar til prøven i 9. klasse.
Underviser: Rikke Klokker Grønning, lærer og læringskonsulent
Målgruppe: Idrætslærere i 7.-9. klasse

Undervisning og prøve - to sider af samme sag
CFU-K23053
25.09.2023
6 timer 
1.250 kr.

Tilmeldingsfrist 
28.08.2023

På mellemtrinnet bliver eleverne mere bevidste og kan derfor i højere grad samar-
bejde og eksperimentere om de forskellige discipliner i idrætsfaget. Få inspiration 
til, hvordan du underviser dine elever, så de fastholder glæden ved at bevæge sig, 
samtidig med at de tilegner sig kropslige kompetencer og teoretisk viden. Vi arbej-
der med den røde tråd i idrætsundervisningen vha. faghæftet og hinanden. 
Underviser: Rikke Klokker Grønning, lærer og læringskonsulent
Målgruppe: Idrætslærere i 4.-6. klasse

Idræt på mellemtrinnet - kom og vær med!
CFU-K23052
27.11.2023
6 timer 
1.250 kr.

Tilmeldingsfrist 
30.10.2023

Kolbøtter, balance, ’gå trillebør’ - en god motorik er med til at styrke elevernes 
læring, så den skal vi naturligvis understøtte og udvikle i idrætsundervisningen. Vi 
stiller skarpt på, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så alle elever får mu-
lighed for at udvikle og udtrykke sig fysisk vha. deres kropslige kompetencer. Vi ser 
også på, hvordan du kan være med til at skabe sammenhæng i hele idrætsforløbet.
Underviser: Rikke Klokker Grønning, lærer og læringskonsulent
Målgruppe: Idrætslærere i 0.-3. klasse

Idræt i indskolingen - se, hvad jeg kan!
CFU-K24013
24.01.2024
6 timer 
1.250 kr.

Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

Bliv skarp på at opbygge et sikkert og trygt undervisningsmiljø i arbejdet med 
redskabsaktiviteter, og bliv stærkere i en didaktisk og metodisk opbygning af din 
undervisning. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve i sikkerhed og springmetodik 
samt en praktisk prøve i modtagning, som udløser en certificering i trampetbasis.
Underviser: Jesper Sandfeld, lektor på KP
Målgruppe: Idrætslærere

Springsikker - med trampetbasis-certificering
VU 0517701
Fra 22.01.2024
3x4 timer 
3.507 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

Der skal arbejdes temabaseret i idrætsfaget, og det kan være en udfordring!  
På dette kursus arbejder vi på at skabe en tæt kobling mellem tematekster og fag-
begreber - og den konkrete undervisningspraksis. Hvordan vælger vi gode temaer, 
og hvordan griber vi det an i vores planlægning af et forløb, og når vi står på gulvet? 
Der vil være fokus på gode eksempler og afprøvninger i praksis.
Undervisere: Birgitte Hedeskov og Nikolai Toft, lektorer på KP
Målgruppe: Idrætslærere

Tjek på idræt – temabaseret undervisning
VU 0517702
Fra 26.10.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
28.09.2023

Læs mere om kurser 
og tilmelding

på side 72



28 29Kurser & uddannelser 2023-24    |    Københavns Professionshøjskole Kurser & uddannelser 2023-24    |    Københavns Professionshøjskole

KURSER           BILLEDKUNSTBILLEDKUNST          KURSER

Har du brug for at få konkrete metodiske greb og redskaber til, hvordan du kan ram-
mesætte eksperimenterende billedfremstilling inden for plane, rumlige og digitale 
billeder? Og har du brug for inspiration til, hvordan du kan vejlede eleverne i arbejdet 
med deres billedprojekt, og hvordan eleverne gennem eksperimenter, skitser og 
feedback kan kvalificere deres valg og fravalg i fremstillingen af billedprojekter?
Undervisere: Rikke Homann, læringskonsulent, og Marlene Muhlig, pæd. konsulent, CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i faget billedkunst, både obligatorisk forløb og valgfag

Eksperimenter og skitser – veje og vildveje til det gode 
billedprojekt 

CFU-K23057
Fra 26.09.23
2x3 timer 
1.450 kr.

Tilmeldingsfrist 
29.08.2023

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og refleksioner, og når værker bliver sat ind 
i nye sammenhænge, giver det nye ideer til undervisningen. Kom og få indsigt i kun-
stens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling 
på ARKEN. Vi bruger udstillingen, og du får selv fingrene i materialerne og skaber 
nye udtryk. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk i januar 2024.
Målgruppe: Billedkunstlærere og pædagoger

Billedkunstfagets dag 2024
- se og skab på ARKEN

CFU-K24015
13.03.2024 
6½ time

Tilmeldingsfrist 
09.02.2024 

Folieskæreren er en fabrikationsteknologi, der kan bidrage til at skabe nye og an-
derledes æstetiske udtrykskvaliteter i faget billedkunst. Du bliver introduceret til 
folieskærerens mange muligheder og bliver klogere på, hvordan den kan indgå som 
et værktøj blandt mange i billedfremstillingen i faget. Du får indsigt i teknologien og 
redskaber til at skabe en varieret undervisning. 
Underviser: Rasmus Emil Hauge Thomsen, lærer og maker-konsulent  
Målgruppe: Billedkunstlærere og pædagoger

Har I en folieskærer til at klippe for jer?
CFU-K24016
Fra 30.01.2024
2x3 timer 
1.050 kr.

Tilmeldingsfrist
03.01.2024

Vi fotograferer og leger med lys, form, teknik, ansigt og krop. Vi undersøger, hvor-
dan fotografi kan bruges i billedkunstfaget på alle klassetrin. Vi arbejder både med 
digitale portrætter og det analoge fotografi skudt med en papkasse! Vi afsøger 
fotografiets mange muligheder sammen og i selskab med en praktiserende foto-
journalist. Vi lader os inspirere af kunsthistorie, samtidskunst, film og populærkultur.
Undervisere: Lars Bertelsen, fotojournalist, og Per Bak Christensen, lektor på KP
Målgruppe: Billedkunst- og dansklærere 

Fra papkasse til mobilkamera - fotografi i billedkunstfaget
VU 0517737
Fra 05.10.2023 
7+6 timer 
4.061 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
01.09.2023

Bliv guidet igennem valgfagsprøven fra A til Z - i både teori og praksis. I to-mands-
grupper arbejder vi sammen om et fælles tema og lodtrukne udtryksformer. Du skal 
eksperimentere og dokumentere processen og til sidst præsentere jeres færdige 
projekt. Du får indblik i karaktergivning, eksaminator- og censorrollen, og du får 
inspiration til jeres undervisning, ro i maven og mod på at føre til prøve.  
Undervisere: Lykke Østrup Andersen, lærer, forfatter, fagkonsulent og landsformand i 
DBL, og Susanne Skou Kristensen, lærer, forfatter, adjunkt og næstformand i DBL
Målgruppe: Lærere i valgfaget billedkunst

Valgfagsprøven i billedkunst - prøv det selv
CFU-K23058
Fra 07.09.2023
2x6 timer 
3.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
10.08.2023

Kender du det? Der er mange spørgsmål og overvejelser, når man skal tilrettelæg-
ge en motiverende undervisning. Ofte griber man til det kendte og sikre. På dette 
kursus ryster vi posen og kigger på de nyeste materialer fra CFU, bl.a. Gelli Plates, 
Ozobotter, badgemaskine og Merge Cubes. Tilbring en eftermiddag sammen med 
kolleger, og få masser af inspiration, mulighed for vidensdeling og tid til planlægning.
Underviser: Marlene Muhlig, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i billedkunst og håndværk og design

Nyt liv til din årsplan i billedkunst og håndværk og design
CFU-K24017
19.06.2024
3 timer 
Gratis

Tilmeldingsfrist 
21.05.2024

Konference
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HÅNDVÆRK OG DESIGN          KURSER

På kurset tager vi afsæt i det praktiske arbejde i værkstederne. Gennem eksem-
plarisk arbejde inddrager vi relevant teori og didaktik, der hører til fagets praksis 
og planlægning. Vi tager afsæt i designprocessen som metode og arbejder med 
relevant teori omkring klasseledelse i værkstedet. Kursets indhold vil knytte sig til 
deltagernes praksis i skolen på alle klassetrin.
Undervisere: Undervisere i håndværk og design på KP
Målgruppe: Lærere i håndværk og design

Teknikker i håndværk og design
VU 0518490
Fra 23.02.2024 
30 timer 
9.252 kr.

Tilmeldingsfrist 
26.01.2024

Har du brug for inspiration og ideer til, hvordan hårde og bløde materialer kan 
kombineres, så de fremhæver egenskaber og udtryk hos hinanden i faget håndværk 
og design? På dette kursus får du indsigt i materialernes bearbejdningsmuligheder 
og mulighed for selv at afprøve og bearbejde enkle teknikker inden for filt, træ, 
beton og broderiteknikken punch needle.
Underviser: Mette Hansen, lærer og lærebogsforfatter 
Målgruppe: Lærere og pædagoger i håndværk og design

Materialerne taler - kombiner bløde og hårde materialer
CFU-K24018
Fra 06.03.2024
2x3 timer 
1.250 kr.

Tilmeldingsfrist 
07.02.2024

Sikker maskinrutine er et must i værkstedet. På dette kursus arbejder vi praktisk 
med at opnå sikker maskinrutine og gennemgår samtidig alle sikkerhedsbestem-
melser, så du bliver fortrolig med dem. Vi drøfter desuden både pædagogisk og 
didaktisk, hvordan maskiner kan indgå i undervisningen og understøtte den.
Kurset kan udgøre 1/6 af almen uddannelse i sløjd.
Undervisere: Lars Nilsson, lektor på KP, m.fl.
Målgruppe: Lærere i håndværk og design

Sikkerhed i værkstedet
VU 0463171
Fra 04.09.2023 
Hold 1 - mandage

VU 0463175
Fra 05.09.2023 
Hold 2 - tirsdage

VU 0511309
Fra 05.02.2024 
Hold 3 - mandage

VU 0511312
Fra 06.02.2024 
Hold 4 - tirsdage

VU 0511313
Fra 08.02.2024 
Hold 5 - torsdage

60 timer 
17.975 kr.

Tilmeldingsfrist 
3 måneder før

Kender du det? Der er mange spørgsmål og overvejelser, når man skal tilrettelæg-
ge en motiverende undervisning. Ofte griber man til det kendte og sikre. På dette 
kursus ryster vi posen og kigger på de nyeste materialer fra CFU, bl.a. Gelli Plates, 
Ozobotter, badgemaskine og Merge Cubes. Tilbring en eftermiddag sammen med 
kolleger, og få masser af inspiration, mulighed for vidensdeling og tid til planlægning.
Underviser: Marlene Muhlig, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i billedkunst og håndværk og design

Nyt liv til din årsplan i billedkunst og håndværk og design
CFU-K24017
19.06.2024
3 timer 
Gratis

Tilmeldingsfrist 
21.05.2024

Læs mere om kurser 
og tilmelding

på side 72

KURSER          HÅNDVÆRK OG DESIGN

Folieskæreren er en fabrikationsteknologi, der kan bidrage til at skabe nye og 
anderledes produkter i faget H&D. Du bliver introduceret til folieskærerens man-
ge muligheder og bliver klogere på, hvordan den kan indgå som et værktøj blandt 
mange i produktfremstillingen i faget. Du får indsigt i teknologien og redskaber til 
at skabe en varieret undervisning. Kurset har et kreativt, skabende fokus.
Underviser: Rasmus Emil Hauge Thomsen, lærer og maker-konsulent
Målgruppe: Lærere og pædagoger i håndværk og design

Folieskærer – fra ide til produkt i håndværk og design
CFU-K24019
Fra 06.02.2024
2x3 timer 
1.050 kr.

Tilmeldingsfrist 
09.01.2024

Skal du føre elever op til prøven i håndværk og design? Og vil du gerne blive klogere 
på prøven? Valgfagsprøven er både praktisk og mundtlig - eleverne skal både frem-
stille et konkret produkt og redegøre for deres designproces fra start til slut. 
Vi fordyber os i prøveformen og arbejder med tidsplan, praktiske forhold og prøve-
oplæg, samtidig med at vi har fokus på den prøveforberedende undervisning.
Underviser: Lene Pors, underviser og koordinator for H&D i Københavns Kommune
Målgruppe: Lærere i valgfaget håndværk og design

Valgfag og prøve i håndværk og design
CFU-K23059
Fra 07.11.2023
2x3 timer 
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist 
10.10.2023

Vi sætter fokus på de specifikke områder af faget håndværk og design, som retter 
sig mod undervisning i udskolingen og faget som prøvefag. Projektarbejdsformen vil 
være gennemgående, og udgangspunktet vil være forskellige former for designmo-
deller og metoder, hvor der arbejdes innovativt og eksperimenterende.
Undervisere: Undervisere i håndværk og design på KP
Målgruppe: Lærere i håndværk og design i udskolingen

Håndværk og design i udskolingen
VU 0518492
Fra 15.09.2023 
30 timer 
9.252 kr.

Tilmeldingsfrist 
18.08.2023
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MUSIK          KURSER KURSER          PLC

Synes du, det er svært at få succes med rytmisk sammenspil? Eller har du brug for 
fornyelse og variation i din undervisning? Vi sætter flere metoder i spil og arbejder 
med, hvordan de kan skabe mere varierede sammenspilstimer, der øger elevernes 
engagement og deltagelse - og fremmer deres læring.
Underviser: Torkil Jolin, lektor på KP
Målgruppe: Musiklærere, primært på mellemtrinnet

Rytmisk sammenspil – med mere end én metode
CFU-K23055
21.11.2023 
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
24.10.2023

Børn i indskolingen bliver motiverede for at lave musik, når det er meningsfyldt, 
lærerigt og sjovt – tre afgørende ord for, om projektet lykkes. Få serveret en bunke 
nyt materiale med gode tips og sjove lege til din musikundervisning. Der er materi-
ale til stemme, krop og spil samt skabende processer - og gode løsninger til at få 
hele klassen aktivt med. Materialet er sjovt, enkelt og lige til at bruge i klassen.
Underviser: Kirsten Juul Seidenfaden, musikpædagog, komponist og adjunkt på DKDM  
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen

Musikalsk skaben med børn i indskolingen
CFU-K24014
28.02.2024 
6 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
31.01.2024

Bliv klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en undervisning i valgfaget musik, som 
får alle elever med. Du får overblik over indhold og form i valgfaget samt prøvens krav 
og tilrettelæggelse. Vi afprøver musikaktiviteter, som understøtter fagets DNA og 
kompetenceområderne musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Og vi 
ser på forskellige tilgange til områderne og debatterer diverse fagligheder i praksis. 
Undervisere: Signe Adrian, lektor på KP, og Gorm Bülow, musiker og lektor på KP
Målgruppe: Lærere i musik som valgfag

Få alle med i valgfaget musik
CFU-K23056
06.09.2023 
6 timer 
800 kr.

Tilmeldingsfrist 
09.08.2023

Relationer er vigtige for børn i skolen. Musik får os til at rykke tættere på hinanden 
og skaber grobund for fællesskab og venskab. Du får bud på en musikundervisning, 
der lægger vægt på at styrke børnenes trivsel og faglighed omkring den musikalske 
skaben. Du bliver også præsenteret for nye, iørefaldende sange om venskab – og 
melodier, der er gode til både kor, sammenspil og bevægelse.  
Underviser: Bjarne List Nissen, lærer, komponist og sangskriver
Målgruppe: Musiklærere i indskolingen og på mellemtrinnet

Musik = fællesskab + venskab
CFU-K23054
20.09.2023 
6 timer 
1.100 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.08.2023

Når sammenspil lykkes, tager musiklæreren udgangspunkt i elevernes forskellige 
muligheder for at deltage. Vi arbejder med lærerstyrede og elevinitierede aktivite-
ter. Kurset er overvejende hands-on med korte teoretiske indslag. Du får inspiration 
til at udvikle motiverende og inkluderende forløb i sammenspil, og vi reflekterer 
sammen over, hvordan du får faget og alle eleverne til at spille.
Undervisere: Gorm Bülow Karrebæk, lektor på KP, og Sille Schultz, adjunkt på KP
Målgruppe: Musiklærere

Sammenspil, mangfoldighed og deltagelsesmuligheder
VU 0517741
Fra 20.09.2023 
3x6 timer 
5.664 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.08.2023

PLC's fornemmeste opgave er at komme helt tæt på praksis - tæt på kerneopgaven, 
og helt derud hvor eleverne ikke kan undgå at mærke det. På dagen fordyber vi os i 
konkretisering af metoder og tilgange, der sikrer, at bekendtgørelsens intention om 
oplevelse, fordybelse og virkelyst bliver mere end blot en reference til folkeskolens 
formålsparagraf. Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk i foråret 2023.
Målgruppe: Læringsvejledere, skoleledelser, faglige vejledere, ressourcepersoner og 
konsulenter tilknyttet PLC

PLC-dagen 2023
- oplevelse, fordybelse og virkelyst

CFU-K23080
21.09.2023 
7 timer

Tilmeldingsfrist 
24.08.2023

Konference

Bekendtgørelsen for PLC understreger behovet for at skabe overblik over og vej-
lede i valg og brug af tilgængelige digitale og analoge læremidler. Nyere forskning 
afslører forskellige udfordringer ved en ureflekteret brug af digitale læremidler. 
På kurset peger vi på veje til at kvalificere og udvikle praksis med læremidler og 
derved give dømmekraften tilbage til praksisfællesskabet.
Underviser: Britta Vejen, lektor på KP
Målgruppe: PLC-teamet

PLC vejleder skolens team i valg og brug af læremidler
VU 0517738
Fra 25.10.2023 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
15.09.2023
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TEKNOLOGI OG LÆRING          KURSER

Hvordan udfordrer digitale teknologier vores fantasi? Og hvordan kan vi eksperi-
mentere med digitale teknologiers kunstneriske potentialer i skolen, så de kan blive 
en drivkraft for læring og fordybelse? Vi skaber fabulerende prototyper og fiktive, 
skæve universer, der får børns stemmer i spil på nye måder. Og vi ser på, hvordan 
teknologier kan understøtte fantasifulde og kreative processer i undervisningen.
Undervisere: Karin Dyrendom og Karen Mikkelsen, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere (særligt i dansk/billedkunst), pædagoger, vejledere, ressourcepers.

Teknologifantasi
CFU-K23064
Fra 12.09.2023 
2x3 timer 
1.700 kr.

Tilmeldingsfrist 
15.08.2023

Har du lyst til at lege og eksperimentere med digitale teknologier med børn og 
unge med et skærpet fokus på kreativitet? På kurset får du flere bud på sjove og 
hyggelige aktiviteter og projekter, som du selv kan forme til din institution. Kurset 
kræver ikke noget større kendskab til teknologier i forvejen og henvender sig både 
til nybegynderen og den mere øvede.
Underviser: Christian Toft, multimediepædagog
Målgruppe: Pædagoger

Digital kreativitet i SFO og klub
CFU-K23068
Fra 22.08.2023 
3x3 timer
2.000 kr.

Tilmeldingsfrist 
23.06.2023

Teknologiforståelse fylder mere og mere både i skolen og samfundet, samtidig med 
at flere og flere skoler får adgang til et makerspace. På dette kursus dykker vi ned 
i teknologiforståelsesfagligheden med makerdidaktiske briller på. Vi skal gennem 
undersøgelser udvikle og skabe løsninger på skæve, sjove og samfundsrelevante 
problemstillinger.
Underviser: Jakob Damgaard Laursen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, it-vejledere, ressourcepersoner og ledere

Mange veje til teknologiforståelse 
CFU-K23067
Fra 05.09.2023 
4x3 timer 
1.700 kr.

Tilmeldingsfrist 
14.08.2023 

Arbejdet med teknologiforståelse kommer ofte til at handle om 'dimser' og tekniske 
færdigheder. Hvordan kan vi i stedet bygge undervisningen op om scenarier, hvor 
eleverne skal lære at sætte sig i andres sted og designe til andres behov? Vi under-
søger flere scenariedidaktiske tilgange til teknologiforståelse og eksperimenterer 
med modeller til at udvikle forløb til egen praksis.
Underviser: Morten Phillpps, uddannelseskonsulent på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger i 4.-10. klasse samt vejledere og ressourcepersoner

Byg scenarier omkring teknologiforståelse
CFU-K23065
Fra 02.11.2023 
3x3 timer 
1.375 kr.

Tilmeldingsfrist 
05.10.2023 

Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative 
skabere af ægte produkter. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner, som 
førhen var forbeholdt industrien, nu er tilgængelige for skoler. Nogle skoler råder 
allerede over en del af disse maskiner, andre skoler drømmer stadig. Men hvordan 
gør man, og hvordan passer det ind i netop jeres skoles pædagogiske praksis?
Undervisere: Martin Thun Klausen og Lasse Remmer, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, vejledere og ressourcepersoner

Makerspaces - fra technosløjd til pædagogisk praksis 
CFU-K23066
Fra 30.11.2023 
2x6 timer 
2.675 kr.

Tilmeldingsfrist 
02.11.2023

KURSER          TEKNOLOGI OG LÆRING

Har du lyst til at arbejde med kodning på en sjov og inkluderende måde i din 
undervisning? Flere skoler har adgang til Minecraft Education Edition, men kun få 
udnytter programmets fulde potentiale. På dette kursus skal vi arbejde med de 
forskellige muligheder, der er for at kode i programmet, herunder Redstone, 
kommandoprogrammering og MakeCode.
Underviser: Jakob Damgaard Laursen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, vejledere og ressourcepersoner

Kodning i Minecraft Education Edition
CFU-K23069
Fra 28.09.2023 
2x3 timer 
975 kr.

Tilmeldingsfrist 
31.08.2023 

Gaming, e-sport og digital leg er blevet en hel naturlig del af børn og unges liv. 
Der er dog stor forskel på, hvordan de færdes i den fysiske og den digitale verden,
fx i forhold til forskelsbehandling og mobning. Det er derfor vigtigt, at vi får bør-
nene og de unge til at forstå, at deres digitale færden sætter spor, både digitalt, 
mentalt og fysisk. 
Undervisere: Asger Ravn Nissen, Tricked Esport, og Jakob Damgaard Laursen, CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i skole og fritidstilbud

Digital myndiggørelse gennem faciliteret gaming
CFU-K23070
Fra 07.09.2023 
4x3 timer 
2.875 kr.

Tilmeldingsfrist 
10.08.2023

Minecraft har et kæmpe læringspotentiale. Hvordan kommer du i gang med at 
udnytte Minecrafts mange muligheder i skole og fritidstilbud? På dette kursus tager 
vi en rejse gennem Minecraft-verdenen: Vi starter med de helt basale funktioner 
og ender med en grundlæggende forståelse af, hvilke undervisningsværktøjer der 
findes i Minecraft, samt hvordan spillet kan anvendes i skole og fritidstilbud. 
Undervisere: Asger Ravn Nissen, Tricked Esport, og Jakob Damgaard Laursen, CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i skole og fritidstilbud, vejledere og ressourcepers.

Faciliteret gaming – Minecraft Education Edition
CFU-K23071
Fra 08.11.2023 
4x3 timer 
2.875 kr.

Tilmeldingsfrist 
11.10.2023

I dansk gaming og e-sport er Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) nærmest 
nationalsporten. Spillet er fast inventar på mange ungdomsværelser, i ungdoms-
klubber og i foreninger. Der er masser af læringspotentialer i CS:GO, når spillet bli-
ver faciliteret. Vi ser på de kompetencer, som de unge helt naturligt tilegner sig, når 
de spiller, og du får værktøjer til at arbejde med deres trivsel og kommunikation.
Undervisere: Asger Ravn Nissen, Tricked Esport, og Jakob Damgaard Laursen, CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i skole og fritidstilbud, vejledere og ressourcepers.

Faciliteret gaming – CS:GO
CFU-K23072
Fra 04.10.2023 
4x3 timer 
2.875 kr.

Tilmeldingsfrist 
06.09.2023
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KURSER          PÅ TVÆRS AF FAG   |   BEVÆGELSEPÅ TVÆRS AF FAG          KURSER

Med Danidas spændende og varierede undervisningsmateriale kan du i år tage dine 
elever med til det vestafrikanske land Sierra Leone. Gennem film, fotos og opgaver 
til blandt andet dansk, billedkunst og natur/teknologi lærer I landet og sierraleoner-
ne at kende i børnehøjde og fra mange forskellige vinkler. Få inspiration til at arbejde 
med Danidas undervisningsmateriale, og mød årets forfatter, Daniel Zimakoff.
Underviser: Michael Larsen, skrivende projektleder hos inVirke 
Målgruppe: Undervisere i dansk, natur/teknik, kreative fag og fagsamarbejde i 1.-5. klasse

Børnenes U-landskalender 2023 
- Børnene på banen i Sierra Leone

CFU-K23060
05.10.2023 
3 timer 
200 kr.

Tilmeldingsfrist 
07.09.2023

SSF er obligatorisk og vigtigt for eleverne, men hvordan kan vi lykkes med det - i 
egne klasser og på skoleniveau? Her får du og dine kolleger mulighed for at arbejde 
i dybden med tre udvalgte SSF-temaer og blive klogere på indhold, materialer og 
tilrettelæggelse. I får viden i forhold til egen praksis, bud på, hvordan I kan virke 
som sparringspartnere for jeres kolleger, og ideer til samarbejdet med forældrene.
Undervisere: Inge Ragnarsson og Annette Hildebrand Jensen, lektorer på KP 
Målgruppe: Ressourcepersoner, lærere, skolepædagoger og sundhedsplejersker

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
- styrk din egen og skolens indsats

CFU-K23061
Fra 30.08.2023 
6+6+3 timer 
Gratis

Tilmeldingsfrist
23.06.2023

Har du brug for inspiration til fede projekter i skolen? Der kan være langt fra ide 
til virkelighed, men på dette kursus skal vi arbejde med hurtige prototyper med et 
stærkt udtryk. Ved hjælp af MakeDo og Littlebits løser vi skæve problemstillinger 
på kreative måder - og lærer at materialisere vores ideer.
Underviser: Jakob Damgaard Laursen, pædagogisk konsulent på CFU 
Målgruppe: Lærere og pædagoger m. interesse for projekter, innovation og 
entreprenørskab

Rapid Prototyping i skolen
CFU-K23062
31.10.2023 
3 timer 
750 kr.

Tilmeldingsfrist
03.10.2023

Grøntsager i en container uden jord og sollys, 3D-printede huse eller verdens første 
musikvideo fra rummet. Vi er omgivet af gode ideer. Men hvordan kan vi styrke ele-
vernes opfindsomhed og virkelyst i de praktisk-musiske fag? På dette kursus skal vi 
arbejde med innovation og entreprenørskab, og du bliver præsenteret for en helt ny 
I&E-kasse fra CFU - fuld af gode ideer, som du kan anvende i din undervisning.
Undervisere: Marlene Muhlig og Jakob Damgaard Laursen, pæd. konsulenter på CFU 
Målgruppe: Lærere i de praktisk-musiske fag

Innovation og entreprenørskab i skolen
CFU-K23063
14.11.2023
3 timer 
950 kr.

Tilmeldingsfrist
10.10.2023

Mange skoler har svært ved at få undervisningen i SSF til at køre på skinner. Emnet 
er obligatorisk, og eleverne efterspørger undervisning om fx køn, krop og grænser. 
Men hvem skal tage ansvaret og tage emnerne op? Saml et 'team', og få indsigt i 
temaer og inspiration til relevante materialer. Få også bud på, hvordan I kan tilrette-
lægge indsatsen, så alle deles om at tage ansvaret, og få emnerne ind i fagene.
Underviser: En underviser fra læreruddannelsen på KP 
Målgruppe: Lærere, skolepædagoger, sundhedsplejersker og ledere (3-15 deltagere)

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
- et fælles ansvar

CFU
Dato aftales 
2x3 timer 
Gratis

Kontakt
chel@kp.dk

 På skolen

Børn og unge står mere end nogensinde med kravet om at forholde sig til deres 
egen krop, seksualitet og sundhed - og de har brug for lærere, der kan og tør 
adressere dette. Vi ser på forskellige forståelser og aspekter af seksualitet og 
sundhed, og hvordan det er muligt at skabe gode læreprocesser med eleverne. 
Der er fokus på praksiseksempler og brug af relevante og aktuelle materialer.
Undervisere: Inge Regnarsson og Birgitte Hedeskov, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere med interesse for krop, seksualitet og sundhed

Seksualitet og sundhed - hvordan griber vi det an i skolen?
VU 0517721
Fra 04.03.2024
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
05.02.2024

Kom med ud i naturen og bliv inspireret til udelivsaktiviteter, som kan overføres  
direkte til din praksis. Vi afprøver forskellige aktiviteter og reflekterer didaktisk over 
dem. Der vil være både lejrlivsaktiviteter (evt. også shelterovernatning) og andre ro-
lige aktiviteter, hvor sanserne er i spil, men også højintense aktiviteter, hvor motorik-
ken bliver udfordret, og du får pulsen op. 
Undervisere: Sara Østergaard Jacobsen, adjunkt, og Eva Rose Rechnagel, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Friluftsliv, leg og læring i skolen - lær i dag, brug i morgen
VU 0517703
Fra 13.09.2023
8+6 timer 
4.346 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
16.08.2023

KaMiBe har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer gennem arbejdet med 
karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter. KaMiBe startede som et 
forskningsprojekt i 2015 og er gennemprøvet, evalueret og udviklet i 60 børnehave-
grupper, 20 specialklasser, 120 skoleklasser samt hold på lærer- og pædagoguddan-
nelser. Vi arbejder med grundlaget for KaMiBe og materialet i praksis.
Undervisere: Bjarke Jespersen, adjunkt på KP, og Tina Thilo, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

KaMiBe - inkluderende læringsmiljøer med fokus på 
karakterstyrke, mindfulness og bevægelsesaktiviteter

VU 0519382
Fra 30.10.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms
 
Tilmeldingsfrist 
02.10.2023

Ønsker du at gøre din undervisning endnu mere varieret, praksisnær og anvendel-
sesorienteret? Vi stiller skarpt på den praksisnære og anvendelsesorienterede un-
dervisning, der gennem fagene og fagenes indhold åbner for eksperimenterende og 
æstetiske læreprocesser, aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, elevernes 
hverdagsliv samt generelle erkendelser om verdens indretning og sammenhænge.
Undervisere: Helle Kloppenborg og Per Bak Christensen, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Eksperimenterende og æstetiske læreprocesser
VU 0518887
Fra 06.02.2024 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
09.01.2024

Læs mere om kurser 
og tilmelding

på side 72
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Kom og vær med til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på elevernes trivsel 
og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg, og vælger derefter selv de 
workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styr-
ker elevernes læring og kompetencer og samtidig stimulerer deres kreative tilgang 
til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde. 
Program og pris offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2024.
Målgruppe: Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger

Børnehaveklassens dag 2024
CFU-K24020
30.05.2024 
6½ time

Tilmeldingsfrist 
02.05.2024

Konference

SKOLESTART, LEG OG LÆRING   |   KLASSELEDELSE          KURSER

Børn er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale rela-
tioner, når de har det godt i kroppen. Bliv klædt på til at integrere leg og bevægelse 
i din daglige praksis. Du får både viden om sansemotorikkens betydning for børns 
trivsel, læring og udvikling samt konkrete ideer til aktiviteter - lige til at bruge.
Undervisere: Claire Haigh Ludvigsen, ergoterapeut, og Balder Brøndsted, lege- og  
bevægelseskonsulent og cand.scient. i idræt
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen og i skolefritidsordningen

Leg og bevægelse giver bedre trivsel og læring
CFU-K24021
30.01.2024 
7 timer 
2.050 kr.

Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde 
med indskolingselever kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som 
tager børns kropslighed alvorligt. Få viden om og inspiration til, hvordan du med fx 
fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage kan anlægge en kropslig og 
legende tilgang til arbejdet med elevernes sprog og matematiske opmærksomhed. 
Undervisere: Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskons., og Kirsten Søs Spahn, CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen og i skolefritidsordningen

Styrk sprog og matematisk opmærksomhed med 
bevægelseslege

CFU-K23073
10.10.2023
7 timer 
1.850 kr.

Tilmeldingsfrist 
12.09.2023

KURSER          KLASSELEDELSE

Positiv psykologi er videnskaben om optimal menneskelig trivsel og præstation. Lær 
at bruge metoder fra positiv psykologi i din hverdag, og bliv bedre til at fokusere på 
dine og andres styrker frem for at fokusere på problemer. Få desuden konkrete 
værktøjer til at sætte fokus på styrker og trivsel, og bliv bedre til at glæde dig og 
skabe positive relationer til andre. 
Underviser: Inga Coello, cand.pæd., master i positiv psykologi og cert. ICF-coach PCC
Målgruppe: Lærere, pædagoger og andre interesserede

Positiv psykologi i skolen
CFU-K23077
Fra 21.09.2023 
5+5+2 timer 
4.950 kr.

Tilmeldingsfrist 
24.08.2023

Har du modet til at stå ved dig selv og kommunikere klart og tydeligt, også når det er 
svært? Er du tydelig omkring dine grænser og værdier? Er du i stand til at håndtere 
modgang uden at blive væltet omkuld? Få konkrete værktøjer og teknikker - base-
ret på Dr. Brené Browns forskning om mod - som udvikler dig og hjælper dig med at 
opbygge og understøtte modige og trygge klasserum.
Underviser: Inga Coello, cand.pæd., master i positiv psykolog, cert. Dare to Lead™-facilitator
Målgruppe: Lærere og pædagoger

 
Mod og sårbarhed - styrk dig selv og dit klasserum

CFU-K23076
Fra 19.09.2023 
5+5+2 timer 
4.950 kr.

Tilmeldingsfrist 
22.08.2023

Når elever leger og bevæger sig sammen, øger de evnen til at indgå i konstrukti-
ve fællesskaber. Der er en klar sammenhæng mellem krop og læring – og mellem 
leg og social dannelse. Med udgangspunkt i spilkonceptet MosaIQ arbejder vi med 
teamøvelser og lege, som inddrager strategi, vedholdenhed, kommunikation og 
samarbejde - uden at være forberedelsestunge eller gå ud over fagligheden.
Underviser: Søren Maribo, lærer, PD i idræt, teambuilding-konsulent og spiludvikler
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet

Styrk samarbejdet og fællesskabet – med hurtige spil
CFU-K23074
13.09.2023
6 timer 
1.450 kr.

Tilmeldingsfrist 
16.08.2023

Et godt sprog giver gode forudsætninger for at lege og lære! Brug overgangen i 
forårsperioden til at udvikle børnenes sprog inden den formelle skolestart i august. 
Kom og leg med sproget i konkrete aktiviteter, og bliv inspireret til, hvordan du i 
samarbejde med kolleger opbygger sprogudviklende forløb.
Undervisere: Charlotte Øhrstrøm og Louise Rønberg, lektorer på KP
Målgruppe: SFO-pædagoger, skolepædagoger og børnehaveklassesledere

Styrk sproget og overgangen til skole 
VU 0517694
Fra 11.03.2024 
4x4 timer 
4.362 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
29.01.2024

Når uro og udfordrende adfærd fylder for meget, påvirker det alle i og omkring klas-
sen. På kurset får du viden og konkrete redskaber til at opbygge en tryg og diffe-
rentieret læringskultur i klassen. Gennem oplæg, grupperefleksion og eksperimenter 
mellem undervisningsgangene får du inspiration til at få det bedste frem i klassen.
Undervisere: Lisbeth Diernæs, lektor på KP, og Mia Lund Kongsbak, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Klasseledelse - når uro står i vejen for læring og trivsel
VU 0517732
Fra 25.01.2024
4x6 timer 
7.552 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

Klasseledelse er mere end blot at forebygge forstyrrelser. Det er veje til at skabe 
læring gennem trygge, sjove og varierede måder at være sammen på i et ønsk- 
værdigt læringsmiljø. Du opnår viden om og kompetencer inden for klasseledelsens 
tre ben: adfærdsledelse, læringsledelse og relationsledelse.
Underviser: Rikke Lawsen, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere

Klasseledelse - læreren som leder af klassens faglige  
og sociale miljø

VU 0517713
Fra 15.09.2023
2x6,5 timer 
3.776 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
18.08.2023

Du får opdateret psykologisk viden og konkret inspiration til at arbejde med det, 
der driver og udfordrer mennesker individuelt og i grupper. Vi arbejder med flg. 
psykologiske retninger: evolutions- og neuropsykologi, positiv psykologi, udviklings-
psykologi og narrativ psykologi. Du lærer at omsætte begreber som fx psykologisk 
tryghed, mentalisering, adfærdsdesign og eksternalisering til praksis. 
Underviser: Rasmus Anker Bendtsen, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger, ressourcepersoner m.fl.

Klassens psykologi
VU 0517740
Fra 30.10.2023 
4x6 timer 
7.552 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
01.09.2023



40 41Kurser & uddannelser 2023-24    |    Københavns Professionshøjskole Kurser & uddannelser 2023-24    |    Københavns Professionshøjskole

DANSK SOM ANDETSPROG          KURSER

Hvert år inviterer vi danske og internationale forskere og praktikere til at give deres 
bud på flersprogethedens muligheder og udfordringer i uddannelsessystemet. 
Årets tema ligger inden for flersprogethed i grundskolen og fastsættes i foråret 
2023. Program og pris er klar i juni 2023 på kp.dk.
Undervisere: Mette Ginman og Charlotte Øhrstrøm, lektorer på KP
Målgruppe: Skoleledere, lærere, pædagoger, konsulenter, vejledere, forvaltningsfolk m.fl.

Multikulturelle Skoler 2023
VU idv2342cm800 
Fra 20.11.2023 
8+7 timer 

Tilmeldingsfrist 
15.09.2023

Du får viden om interkulturel didaktik og konkret inspiration til håndtering af kulturel 
diversitet. Vi dykker ned i tre tematikker: 1. Materialevalg: muligheder for identifika-
tion og perspektivudvidelse; inddragelse af elevers viden og erfaringer. 2. Utilsigtet 
positionering af elever som førstegjorte og andetgjorte. 3. Trygt læringsrum for alle 
- håndtering af følsomme emner, fx diskrimination, racisme og social uretfærdighed.
Underviser: Charlotte Bie, lektor på KP
Målgruppe: Lærere 

Kulturel diversitet i klassen – hvad gør vi?
VU 0518880
Fra 17.08.2023 
3x5 timer 
4.916 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
17.06.2023

For at alle elever kan udvikle et nuanceret fagsprog, er det vigtigt, at undervisnin-
gen i skolen giver plads til sprogudviklende samtaler med deltagelsesmuligheder 
for alle. På dette kursus lærer du, hvordan du kan skabe en mere sprogudviklende 
undervisning i samarbejde med dine kolleger gennem co-teaching-metoder. 
Underviser: Charlotte Øhrstrøm, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og DSA- og læsevejledere 

Sprogudviklende undervisning og co-teaching
VU 0517747
Fra 25.01.2024 
4x4 timer 
5.102 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
15.12.2023

Forskellige kommuner placerer i højere grad nyankomne elever i almenklassen, hvilket 
gør det nødvendigt for det modtagende team at tænke i, hvordan lærerne kan skabe 
deltagelsesmuligheder med udgangspunkt i elevens trivsel og begyndende andet-
sprogsudvikling. Kurset har fokus på, hvordan skoleledelse, undervisere og DSA-
ressourcepersoner kan samarbejde om at skabe den bedste start for den nye elev.
Underviser: Hanne Vandal Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Nyankomne elever i almenklassen
VU 0517687
Fra 26.10.2023 
3x5 timer 
4.111 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
28.09.2023

Dette kursus sætter din rolle som vejleder i fokus. Hvordan kan du samarbejde med 
dine kolleger og støtte dem i en sprogudviklende praksis? Hvordan kan du sam-
arbejde med forældrene og inddrage hjemmets ressourcer? Og hvad er din rolle i 
skolens/institutionens strategiske udvikling? Du får viden og værktøjer til vejled-
ningsfunktionen og reflekterer sammen med andre vejledere over egen praksis.
Underviser: Helene Thise, lektor på KP
Målgruppe: Dansk som andetsprogsvejledere

DSA-vejledning: Samarbejde med kolleger, ledelse 
og forældre

VU 0517841
Fra 06.09.2023 
3x5 timer 
4.681 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
09.08.2023

Konference

KURSER          DANSK SOM ANDETSPROG

Du får viden om andetsprogsdidaktiske metoder og konkrete ideer til at inddrage 
flersprogede elevers kompetencer. Du får inspiration til at gøre eleverne sprogligt 
aktive og til at støtte elevernes udvikling fra hverdagssprog til fagsprog på en 
systematisk måde. En vigtig del af kurset er dine egne afprøvninger af kursets 
indhold mellem kursusgangene.
Underviser: Mette Ginman, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Dansk som andetsprog – viden og redskaber 
VU 0517733
Fra 26.02.2024 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
12.01.2024

Hvordan kan du understøtte læringen hos de tosprogede - og de øvrige elever i din 
undervisning? Bliv klogere på organisationsformer og afdækning af elevernes behov 
for sprogstøtte, samt hvordan du udnytter alle elevernes sprog som ressource. Du 
får viden, konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan du kan arbejde systematisk 
og struktureret med elevernes andetsprogstilegnelse i hverdagen.
Underviser: Lisbeth Hædersdal, konsulent
Målgruppe: Dansklærere og faglærere i 0.-5. klasse samt DSA-vejledere

DSA i praksis - for de yngste
CFU-K23020
19.09.2023 
3 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
22.08.2023

Hvordan kan du tilrettelægge din undervisning, så både dine tosprogede og øvrige 
elever bliver klædt på til prøven? Bliv klogere på organisationsformer og på, hvor-
dan du stilladserer skriftlig fremstilling og inddrager elevernes sproglige ressourcer. 
Du får viden, konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan du kan arbejde systema-
tisk med elevernes andetsprogstilegnelse i hverdagen - og frem til prøven.
Underviser: Lisbeth Hædersdal, konsulent
Målgruppe: Dansklærere og faglærere i 6.-9. klasse samt DSA-vejledere

DSA i praksis - for de ældste
CFU-K23021
03.10.2023 
3 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
05.09.2023

Læs mere om kurser 
og tilmelding

på side 72
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INKLUSION, LÆRING OG TRIVSEL          KURSER

Børn møder i skolen og SFO'en med vidt forskellige potentialer. Nogle er helt sikre 
på deres evner og kvaliteter og stiller krav om udfordringer. Andre har hele livet 
været nødt til at spille op til omgivelserne for at finde ud af, hvad der forventedes 
af dem. Bliv klædt på, så du lettere kan imødekomme de udfordringer, som opstår i 
arbejdet med inklusionselever. 
Underviser: Jens Møller Andersen, pædagogisk konsulent inden for specialområdet
Målgruppe: Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere 

Klædt på til inklusion
CFU-K23081
18.09.2023
6 timer 
1.300 kr.

Tilmeldingsfrist 
18.08.2023

KURSER          INKLUSION, LÆRING OG TRIVSEL

AKT/inklusionsvejlederen er central i udviklingen af den inkluderende skole med  
fokus på alle børns læring, trivsel og deltagelse i stærke faglige og sociale fælles-
skaber. Gennem arbejdet med viden, metoder og praksisnære problemstillinger 
bliver du klædt på til at vejlede og håndtere pædagogiske udfordringer i samarbej-
de med og omkring eleven.
Undervisere: Lisbeth Diernæs, lektor på KP, og Mia Lund Kongsbak, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger, inklusionsvejledere og ressourcepersoner

AKT/inklusionsvejleder - grundkursus
VU 0517706
Fra 31.08.2023
7x6 timer 
13.216 kr.

Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

Børn og unges mistrivsel er stigende. De har behov for, at voksne både kan, vil og 
tør såvel lytte som tale med dem om bl.a. det svære i livet, det, der kan være svært 
at forstå, glæder m.m. Vi undersøger og afprøver forskellige metoder og tilgange til 
at samtale med børn og unge, herunder at skabe rammen for samtalen. Vi drøfter 
ligeledes jura og etiske perspektiver på at samtale med børn og unge.
Underviser: Sussie Kiilerich Bonde, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og andet personale i skole og fritidstilbud

Samtaler med børn og unge - også om trivsel
VU 0517746
Fra 03.10.2023 
6x5 timer 
9.363 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
01.09.2023

Tag din makker med på kursus, og lær at spille hinanden gode i undervisningen. 
Co-teaching er en samarbejdsmetode, der har til formål at udvikle inkluderende 
praksis i et tæt og ligeværdigt samarbejde om undervisningen. I får konkrete 
metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere inkluderende undervisning, så 
både elever og undervisere lærer sammen.
Underviser: Rasmus Anker Bendtsen, lektor på KP 
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Co-teaching - samarbejde om inkluderende undervisning
VU 0517711
Fra 22.08.2023
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

Mange skoler arbejder på at udvikle mellemformer, hvor elever med specialpædago-
giske behov undervises sammen med elever uden samme behov. På kurset under-
søger vi muligheder og faldgruber i arbejdet med mellemformer. Du får redskaber til 
at analysere inkluderende praksis med mellemformer og iværksætte handlinger, der 
understøtter børns venskaber og deltagelsesmuligheder i skolens fællesskaber.
Underviser: Helle Kloppenborg, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og vejledere

Mellemformer
VU 0517729
Fra 06.09.2023 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
09.08.2023

Det vigtigste for børns liv og læring i skolen er at høre til samt at blive set og ind-
draget i skolens aktiviteter og fællesskaber. Du får konkrete metoder til at facilitere 
gruppeprocesser, og vi undersøger, hvordan legende tilgange kan understøtte børns 
deltagelse i skolens fællesskaber.
Underviser: Stine Rahr Bruzelius, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger i skolen

Styrk fællesskabet 
VU 0517728
Fra 20.09.2023 
3x5 timer 
4.362 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
16.08.2023

Forældresamarbejdet er helt afgørende for børns fællesskaber, læring og trivsel. 
Men det kan udfordre og hænger måske lidt fast i negative mønstre og rutiner? 
På dette kursus får du viden og konkret inspiration til at tilrettelægge et ressource-
orienteret forældresamarbejde – både med forældre som gruppe og som individer.  
Undervisere: Abelone Heinsen, lektor på KP, og Mia Lund Kongsbak, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ressourcepersoner

Ressourceorienteret forældresamarbejde
VU 0517722
Fra 07.03.2024 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
08.02.2024

Du får metoder til og øvelse i at facilitere elevsamtaler, forældremøder og kolle-
gial refleksion. Du bliver præsenteret for vejledningsteori og -metoder, og du får 
mulighed for at træne konkrete samtale- og vejledningsteknikker med de øvrige 
deltagere.
Underviser: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor på KP 
Målgruppe: Vejledere, ressourcepersoner, lærere og pædagoger

Udviklende samtaler i skolen 
VU 0517725
Fra 14.08.2023 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
15.06.2023

Skolevægring, mistrivsel og manglende engagement i skolens fællesskaber er 
måske nogle af de problematikker, du møder i din praksis med udskolingselever. På 
kurset fordyber vi os i viden om fravær og mistrivsel og unges deltagelse i sociale 
og faglige fællesskaber. Du arbejder analystisk med problemstillinger fra din egen 
praksis og får inspiration til, hvordan du kan arbejde med unges trivsel i skolen.
Undervisere: Lisbeth Diernæs og Mia Lund Kongsbak, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ressourcepersoner

Fravær og mistrivsel i udskolingen
VU 0517708
Fra 14.09.2023 
3x6 timer 
5.664 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
17.08.2023

Børn i sorg - forskningsbaseret viden
Enhver pædagog eller lærer vil på et tidspunkt skulle forholde sig til en elev, der 
mister en forælder, en søskende eller anden nær relation. Børns sorg og reaktioner 
på tab og ændrede livsbetingelser kan komme til udtryk på forskellig vis. På denne 
konference bliver du præsenteret for en vifte af oplæg, der giver dig et forsknings-
baseret fundament til at møde sorgramte børn og unge differentieret og kvalificeret. 
Oplægsholdere: Anne Suhr, ph.d. og adjunkt på KP, Allan Køster, ph.d. og seniorforsker 
på Nationalt Sorgcenter, og Ester Holte Kofod, ph.d. og adjunkt på AAU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, ressourcepersoner m.fl.

VU idv2334cm800
21.09.2023 
7 timer 
2.458 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
21.06.2023

Konference
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KURSER          SAMARBEJDE OG VEJLEDNING

Ønsker du at blive bedre til at kommunikere og dermed opleve mærkbare forbed-
ringer i dine relationer? På kurset gennemgår vi bl.a. typiske faldgruber, forebyggel-
se af misforståelser, coachingmetoder, aktiv lytning og feedback, og du bliver med 
konkrete, gennemprøvede kommunikationsværktøjer i stand til at tilrettelægge og 
gennemføre aktiviteter både personligt og i arbejdssammenhænge.
Underviser: Inga Coello, cand.pæd., master i positiv psykologi og cert. ICF-coach PCC
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ledere

 
Effektiv kommunikation og aktiv lytning

CFU-K23075
Fra 29.08.2023 
5+5+2 timer 
4.950 kr.

Tilmeldingsfrist 
07.08.2023

Når samarbejdet fungerer, bliver vi bedre, klogere og mere tilfredse i arbejdet.  
Men samarbejde kan faktisk også gøre os dummere og mere utilfredse, og derfor 
er der god grund til at tage teamets konflikter, trivsel og læring alvorligt. På kurset 
får du konkrete metoder til teamudvikling, konflikthåndtering og mødeledelse, og du 
får træning i at facilitere et udviklende og effektivt samarbejde.  
Underviser: Rasmus Anker Bendtsen, lektor på KP
Målgruppe: Vejledere, mødeledere, teamkoordinatorer m.fl.

Teamsamarbejde og mødeledelse 
VU 0517710
Fra 23.08.2023 
4x6 timer 
7.552 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
27.06.2023

Forældresamarbejde er et krav i lovgivningen og italesat som nødvendigt for børn 
og unges trivsel og læring i skole, SFO og klub. Vi bliver klogere på det systemlagte 
og spontane samarbejde og ditto samtaler med forældre - selvfølgelig i et børne-/ 
ungeperspektiv. Foruden at arbejde med samarbejder, der varierer fra konfliktfyld-
te til idealiserede, kommer vi omkring det digitale samarbejde.
Underviser: Sussie Kiilerich Bonde, lektor på KP
Målgruppe: Pædagoger, medhjælpere, PAU og andre ansatte i fritidstilbud

Forældresamarbejde 
VU 0517745
Fra 22.08.2023 
6x5 timer 
9.363 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
22.06.2023

SPECIALPÆDAGOGIK I SKOLEN          KURSER

Ønsker du at styrke dine kompetencer til brug i vanskelige læringssituationer med 
elever, der er udfordret af ADHD, ASF eller på anden måde er i en udsat position? På 
kurset får du helt konkrete redskaber til at vurdere den enkelte elevs udfordringer og 
læringsforudsætninger samt inkluderende værktøjer og tilgange, der gør en forskel. 
Underviser: Helle Kloppenborg, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

ADHD og autisme i skolen og pædagogiske 
handlemuligheder

VU 0517704
Fra 02.11.2023 
3x6 timer 
5.536 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 
01.10.2023

Elever på specialområdet har nøjagtig lige så gode forudsætninger for at tilegne sig 
viden inden for it som alle andre elevgrupper. Nogle af disse elever har endda sær-
lige forudsætninger for at forstå det digitale sprog. Igennem arbejde med spilpro-
grammering, robotter og 3D-design kan vi løfte de teknologiske kompetencer for 
alle elevgrupper. Kurset kræver ingen forudgående it-færdigheder. 
Underviser: Rasmus Broe, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere og lærerstuderende i specialpædagogiske skoler og specialklasser

Teknologi i specialundervisningen (online)
CFU-K24022
Fra 10.01.2024
3x2 timer 
850 kr.

Tilmeldingsfrist 
18.12.2023

Online

Læs mere om kurser 
og tilmelding

på side 72
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      DIPLOMMODULER          LÆSNINGDANSK          DIPLOMMODULER      

PD i Læsevejledning i grundskolen
Undervisningen tager afsæt i teori og metode inden for læsning og skrivning samt 
i metoder til vejledning og facilitering af kollegiale læreprocesser. Du opnår kompe-
tencer til at observere, analysere og vurdere problemstillinger inden for læsning og 
skrivning, herunder flydende læsning, læseforståelse og læsning i fagene, så du bli-
ver i stand til at vejlede relevante målgrupper. Modulet forudsætter, at du har taget 
modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning
4.-10. klasse

0508884
Forår 2024

PD i Læsevejledning i grundskolen
Du vil få en generel indføring i teori om læsning og skrivning, og undervisningen ud-
vikler dine kompetencer til at analysere, reflektere over og vurdere problemstillin-
ger inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 0.-3. klasse. Du vil ligeledes 
få kompetencer til at formidle indsigt om elevers skriftsprogsudvikling til relevante 
målgrupper. Dette er modul 1 på læsevejlederuddannelsen.

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
0.-3. klasse

0461282
Efterår 2023

0508883
Forår 2024

PD i Læsevejledning i grundskolen
Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og 
interventionstiltag vil du udvikle kompetencer til at identificere, afdække og fore-
bygge skriftsprogsvanskeligheder. Ligeledes får du redskaber til at kunne planlæg-
ge, gennemføre, evaluere og vejlede om undervisning og tiltag. Vi lægger vægt på 
tiltag på både elevniveau, kollegialt niveau og institutionelt niveau i en læsevejle-
derpraksis. Modulet forudsætter, at du har taget modul 1: Skriftsprogstilegnelse og 
skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse
0461286
Efterår 2023

PD Danskvejleder
Ud fra alle sprogets facetter – fra hele tekster til sprogets mindste dele – har vi 
fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som literacyvejleder.
Vi reflekterer over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, som knyt-
ter sig til elevernes tekstkompetencer, herunder skriftlig og multimodal reception, 
produktion samt mundtlighed. Vi foretager systematiske analyser og vurderinger 
af tekster med relevans for danskundervisningen, herunder mundtlige og skriftlige 
elevtekster samt læremidler.

Dansk sprog og literacydidaktik
0508879
Forår 2024

PD Danskvejleder
Vi skal beskæftige os med teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, 
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejlednings- 
og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse 
og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og lære-
processer i forskellige kollegiale fora, herunder observation af læreprocesser med 
efterfølgende refleksion og vejledning.

Faglig vejledning i skolen – danskvejleder
0508880
Forår 2024

PD Danskvejleder
Vi har fokus på forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterska-
ber og genrer, herunder billedbogen som medie. Omdrejningspunktet er et eksem-
plarisk udvalg af børne- og ungdomslitteratur, der analyseres og perspektiveres 
litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk. Desuden bliver der inddraget forsk-
ningsresultater i relation til det børnelitterære felt og til litteraturpædagogik med 
henblik på at opstille vurderingskriterier og udvikle undervisning i og formidling af 
børne- og ungdomslitteratur.

Børne- og ungdomslitteratur
0461281
Efterår 2023

0508881
Forår 2024

Læs mere om 
diplomuddannelser

og skræddersyede forløb
på side 73 og kp.dk
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      DIPLOMMODULER          ENGELSK   �   SPROGFAGORDBLINDHED          DIPLOMMODULER      

PD Ordblindelærer i grundskolen
Du vil få en generel indføring i teori om læsning og skrivning, og undervisningen ud-
vikler dine kompetencer til at analysere, reflektere over og vurdere problemstillin-
ger inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 0.-3. klasse. Du vil ligeledes 
få kompetencer til at formidle indsigt om elevers skriftsprogsudvikling til relevante 
målgrupper. 

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
0.-3. klasse

0461282
Efterår 2023

0508883
Forår 2024

PD Ordblindelærer i grundskolen
Vi tager afsæt i forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder, og du 
udvikler kompetencer til at identificere og analysere børn og unges behov for 
læse- og skriveteknologi. Du bliver ligeledes i stand til at planlægge, gennemføre 
og evaluere læringsforløb med didaktisk begrundet inddragelse af læse- og skrive-
teknologi. Vi arbejder med, hvordan du kan vejlede relevante aktører om inklude-
rende læringsmiljøer.

Læse- og skriveteknologi
0467580
Efterår 2023

0510186
Forår 2024

PD Ordblindelærer i grundskolen
Du får grundlæggende kendskab til årsager og følger af skriftsproglige vanskelig-
heder i relation til dysleksi samt metoder til at forebygge, identificere vanskelighe-
der og igangsætte indgribende indsatser. Målet er, at du kan indgå i tværfaglige 
samarbejder med fx lærere og forældre om læringsdifferentierede indsatser over 
for børn og unge med dysleksi. 

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
0463181
Efterår 2023

0516107
Forår 2024

PD Engelskvejleder
Modulet bygger på sprogvidenskabelig, forskningsbaseret teori om sprogtilegnel-
se og fremmedsprogsdidaktiske metoder. Du vil arbejde med analyse, evaluering 
og udvikling af sprogtilegnelse og engelskundervisning, vurdering af læremidler og 
metode, herunder anvendelse af it og medier samt differentieret tilrettelæggelse af 
engelskundervisningen. Du vil opnå kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse i 
forhold til pædagogiske og didaktiske tiltag i skolens engelskundervisning.

Sprogtilegnelse og sprogundervisning
0463112
Efterår 2023

PD Engelskvejleder
Vi vil beskæftige os med teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, 
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejlednings- 
og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesle-
delse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og 
læreprocesser i forskellige kollegiale fora. Ligeledes arbejder vi med observation af 
læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Faglig vejledning i skolen – engelskvejleder
0508896
Forår 2024

PD Sprogfagsvejleder
Vi skal beskæftige os med teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur,
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejlednings- 
og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse
og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og lære-
processer i forskellige kollegiale fora, herunder observation af læreprocesser med
efterfølgende refleksion og vejledning.

Faglig vejledning i skolen - sprogfagsvejleder
0508897
Forår 2024

PD Sprogfagsvejleder
At kunne forholde sig refleksivt til kulturel diversitet er nødvendigt i arbejdet i de 
pædagogiske professioner i dag. Hvornår og hvordan er kultur i spil? Hvilke (kultu-
relle) selvfølgeligheder og magtfulde dynamikker ligger til grund for den måde, vi 
praktiserer skole og institution på? Hvilke forventninger har vi til børn og forældre? 
Vi undersøger børnekultur, institutionskultur, samfundsdiskurser, kommunikation, 
identitet og læreprocesser, og vi analyserer, hvordan fællesskaber, inklusion og 
eksklusion skabes i institution og skole gennem den pædagogiske praksis.

Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i 
sprogfagene

0511296
Efterår 2023
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      DIPLOMMODULER          NATURFAGMATEMATIK           DIPLOMMODULER      

PD Naturfagsvejleder
Vi vil beskæftige os med teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, 
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejlednings- 
og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesle-
delse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og 
læreprocesser i forskellige kollegiale fora. Vi arbejder herunder med observation af 
læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Faglig vejledning i skolen – naturfagsvejleder
0508909
Forår 2024

PD Naturfagsvejleder
Hvordan skaber vi sammenhæng, progression og kontinuitet i naturfagene i skolen? 
Vi arbejder med differentiering og rummelighed i tilgangen til naturfagene og sam-
menhæng, progression og kontinuitet i læseplaner og undervisning. Du vil beskæftige 
dig med betydningen af praktisk og undersøgende arbejde, formidling, naturfagenes 
kendetegn, arbejdsmetoder og tankegange. Vi drøfter det fagdidaktiske grundlag for 
at inspirere og vejlede i forbindelse med naturfagenes sammenhæng og indhold.

Naturfagenes sammenhænge og indhold
0508911
Forår 2024

PD Naturfagsvejleder
Du vil arbejde med og få indsigt i naturfagsdidaktisk forskning og skoleudvikling, 
naturfagenes begrundelser i skolen samt vurdering af læremidler og metoder, 
herunder anvendelse af it. På baggrund af analyser og vurderinger vil vi medvirke 
til at udvikle skolens naturfaglige kultur samt evaluere undervisningen i naturfagene 
som grundlag for professionsudvikling. Du vil få kompetencer til at vejlede kolleger 
og ledelse ift. pædagogiske og didaktiske tiltag i skolens naturfagsundervisning.

Skolens naturfaglige kultur
0463153
Efterår 2023

PD Matematikvejleder
Du bliver introduceret til teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, 
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejlednings- 
og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse 
og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og lære-
processer i forskellige kollegiale fora, herunder observation af læreprocesser med 
efterfølgende refleksion og vejledning.

Faglig vejledning i skolen – matematikvejleder
0508897
Forår 2024

PD Matematikvejleder
Vi arbejder med at kunne identificere elever med særlige behov og forudsætninger 
i matematikundervisningen. Der er fokus på kortlægning og angivelse af pædago-
giske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i både klasse-
undervisning og specialundervisning. Endvidere arbejder vi med, hvordan man kan 
informere og rådgive relevante samarbejdspartnere om udvikling af undervisnings-
tilbud til eleverne.

Elever med særlige behov i matematikundervisningen
0508899
Forår 2024

PD Matematikvejleder
Du lærer at anvende teknologier og digitale læremidler i matematikundervisningen, 
herunder DGP, CAS og regneark. Vi vil lægge vægt på, at du kan formidle denne 
viden til kolleger og kan forholde dig kritisk og konstruktivt til brugen af teknologier 
og digitale læremidler på alle niveauer i folkeskolens matematikundervisning. Vi vil 
også beskæftige os med læremidlernes muligheder og begrænsninger i forhold til 
indhold og arbejdsformer i matematikundervisningen.

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget
0463120
Efterår 2023
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DIPLOMMODULER          IDRÆT   �   BEVÆGELSEBILLEDKUNST   �   HÅNDVÆRK OG DESIGN          DIPLOMMODULER      

PD i Idræt, krop og bevægelse
Du styrker dine faglige forudsætninger for at arbejde med og få viden om motorisk 
udvikling og kropslig læring i relation til pædagogisk arbejde i institutioner, skoler 
og organisationer. Ligeledes får du teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle 
egen profession. Du opnår viden om sammenhænge mellem idræt, krop og bevæ-
gelse, og du styrker din professionelle praksis med fokus på motoriske færdigheder 
og kropslig læring.

Motorisk udvikling og kropslig læring
0466595
Efterår 2023

PD Bevægelsesvejleder
Modulet har særligt fokus på at arbejde med viden, færdigheder og udvikling af
kompetencer i forhold til den fysiske aktivitets betydning for læring og udvikling – 
både i teori og praksis. Vi vil bl.a. arbejde med bevægelse og læring i kulturelle og
institutionelle sammenhænge. Derudover ser vi på visioner, mål, rum og rammer i et
bevægelses- og læringsperspektiv samt metoder og modeller til implementering af
inkluderende arbejde med bevægelse og læring i skoler/institutioner.

Bevægelse og læring
0511293
Efterår 2023

PD i Idræt, krop og bevægelse
Du får faglige forudsætninger for at udvikle pædagogisk arbejde i forhold til tema- 
erne identitet, krop, køn og mangfoldighed. Med en forståelse for de centrale be-
greber, teorier og diskussioner inden for dette område vil du blive stærk i at kunne 
begrunde og tilrettelægge en pædagogisk praksis, der er bevidst om kulturel op-
mærksomhed og mangfoldighed. Der er vægt på at give dig teoretiske og praktiske 
redskaber til selvstændigt at kunne reflektere over og udvikle din egen praksis.

Identitet, køn, krop og mangfoldighed
0510183
Forår 2024

PD Bevægelsesvejleder
Du vil blive præsenteret for teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, 
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejlednings- 
og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse 
og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og lærepro-
cesser i forskellige kollegiale fora. Ligeledes vil vi beskæftige os med observation af 
læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Faglig vejledning i skolen – bevægelsesvejleder
0508893
Forår 2024

PD i Håndværk, design og innovation
Du arbejder selvstændigt med designprocesser i et forløb, hvor der arbejdes såvel 
teoretisk som praktisk, og hvor arbejdet resulterer i en synopsis og et praktisk pro-
dukt. Processen kvalificeres ved at analysere historiske og/eller nutidige produkter 
og produktkulturer, hvor designproces, formgivning og æstetik indgår som centrale 
analyseparametre. Innovativ og entreprenant tænkning udfordres, når der arbejdes 
med analytiske og kritiske synsvinkler. De eksperimenterende processer perspekti-
veres ud fra synsvinklen form og funktion. 

Design og håndværk
0467586
Efterår 2023

PD i Billedkunst og æstetik
Vi arbejder med at udvikle dine kompetencer i praktisk, eksperimenterende bil-
ledfremstilling inden for flere visuelle formsprog, klassiske som nye, analoge som 
digitale. Du får indsigt i væsentlige kunsthistoriske perioder og strømninger samt 
viden om faglige teorier om billedkunst og visuelle udtryk i et historisk og nutidigt 
perspektiv. Du lærer at anvende forskellige billedanalysemetoder og vurderings-
strategier med fokus på indhold, form, genre og funktion.

Eksperimenterende billedfremstilling
0511300
Efterår 2023

PD i Billedkunst og æstetik
Du vil få indsigt i teorier om æstetik, didaktik og læreprocesser i et alment og et 
billedpædagogisk perspektiv. Du lærer om teorier, der belyser billedfremstilling 
som æstetisk lære- og erkendelsesproces. Du får kompetencer til at tilrettelægge, 
planlægge og evaluere læringsmålstyret undervisning i billedkunst, og du får fær-
digheder i at løse billedpædagogiske og formidlingsmæssige problemstillinger i et 
personligt, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Billedpædagogik, didaktik og formidling
0510182
Forår 2024
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PD i Logopædi
Vi tager udgangspunkt i børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser. Du vil få 
indblik i lingvistiske begreber og børns sprogtilegnelse med fokus på at identificere, 
hvor og hvordan sprogforstyrrelser kan opstå, og hvilke konsekvenser de kan have 
for den enkelte. Du vil desuden få viden om forskellige udrednings- og interven- 
tionsmetoder.

Sproglige vanskeligheder
0463183
Efterår 2023

PD i Logopædi
Du får grundlæggende kendskab til årsager og følger af skriftsproglige vanskelig-
heder i relation til dysleksi samt metoder til at forebygge, identificere vanskelighe-
der og igangsætte indgribende indsatser. Målet er, at du kan indgå i tværfaglige 
samarbejder med fx lærere og forældre om læringsdifferentierede indsatser over 
for børn og unge med dysleksi.

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
0463181
Efterår 2023

0516107
Forår 2024

PD i Logopædi
Talevanskeligheder kan være stammen, stemmevanskeligheder eller fysiologiske 
og biologiske vanskeligheder (fx læbe-kæbe-ganespalte). Fokus er på børn og 
unge, og der vil blive arbejdet med identifikation, udredning og intervention samt 
forældres involvering og betydning for at afhjælpe vanskelighederne. Ligeledes vil 
vi komme ind på muligheden for kompenserende hjælpemidler samt strategier. 

Talevanskeligheder
0508923
Forår 2024

DIPLOMMODULER          BØRNS SPROG   �   LOGOPÆDILÆRING   �   MEDIER OG KOMMUNIKATION   �   DIDAKTISK UDVIKLING          DIPLOMMODULER      

PD i Børns sprog
Vi tager udgangspunkt i forskellige perspektiver på barnets sprogtilegnelse, og ser 
på forskningen i børns sproglige og kommunikative udvikling. I undervisningen kom-
mer vi omkring sprogets egenskaber og elementer samt de udfordringer, der kan 
være forbundet ved at skulle tilegne sig det danske sprog. Derudover vil forskellige 
perspektiver på vurderinger af børns sprogtilegnelse blive belyst. 

Børns sprogtilegnelse
0463146
Efterår 2023

PD i Børns sprog
Med udgangspunkt i legens og relationens betydning for læring undersøger vi, 
hvordan sprogindsatsen kan indarbejdes i dagligdagen, således at det pædagogiske 
arbejde understøtter barnets sproglige og kommunikative udvikling. Du får mulighed 
for at reflektere over differentiering af sprogindsatsen i et inklusionsperspektiv 
gennem fokus på barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling. Desuden 
får du indsigt i, hvordan du kan udvikle sprogstøttende metoder og aktiviteter.

Sprogpædagogik og sprogindsatser 
0508908
Forår 2024

PD Læringsvejleder
Teknologiforståelse og digitale kompetencer er et modul, der sætter dig i stand til 
at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle forløb med teknologiforståelse. 
Der er fokus på design af forløb, der med afsæt i autentiske problemstillinger sigter 
mod udvikling af bl.a. digital myndiggørelse og teknologisk handleevne. Vi arbejder 
med stilladsering af børn og unges egne digitale designløsninger for at styrke deres 
teknologiske handleevne og computationelle tankegang.

Teknologiforståelse og digitale kompetencer
0463109
Efterår 2023

PD Læringsvejleder/PD i Medier og kommunikation
Skoleudvikling og vejledningsfunktioner er en del af den kultur og de normer, vi er
opvokset med. Har du en funktion som vejleder, kan dette modul være et godt sted 
at starte. Vi vil se på, hvilke vejledningsteorier og -metoder der er brugbare i prak-
sisfællesskabet. Hvordan man leder udviklingsprocesser, og hvordan man forstår 
og udvikler organisationen og rammesætter kollegers læreprocesser. Modulet giver 
viden om, hvordan man arbejder med vejledningsopgaver i et udviklingsperspektiv.

Vejledning og organisatoriske læreprocesser
0508924
Forår 2024

PD Didaktisk udvikling i skolen
Du vil blive i stand til at spotte de særligt dygtige og talentfulde elever, og du vil 
kunne træffe begrundede, didaktiske valg i tilrettelæggelsen af undervisningen af 
disse elever. Endvidere vil du – sammen med ledelsen – kunne udarbejde en talent- 
strategi for skolen. Undervisning og internat i dette samarbejde mellem Science- 
talenter og KP foregår hos Sciencetalenter i Sorø.

Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever
0511302
Efterår 2023

PD Didaktisk udvikling i skolen
Du opnår kompetencer til at forestå vejledning, koordinering, procesledelse og 
samarbejde i en kollegial kontekst med særligt fokus på skolens talentarbejde og 
undervisningsdifferentiering. Ligeledes får du kompetencer til at lede og facilitere 
samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora. Under modulet udarbejdes 
en konkret talentstrategi for skolen. Undervisning og internat i dette samarbejde 
mellem Sciencetalenter og KP foregår hos Sciencetalenter i Sorø.

Faglig vejledning i skolen – tonet mod talent
0508591
Forår 2024
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DANSK SOM ANDETSPROG          DIPLOMMODULER      

PD i Dansk som andetsprog
Vi sætter os grundigt ind i teorier om betingelser for flersproget udvikling og andet- 
sprogstilegnelse, og vi arbejder med, hvad det vil sige at vokse op med mere end 
ét sprog. Ligeledes beskæftiger vi os med, hvordan man udvikler et andetsprog i 
forhold til et modersmål, og hvad det betyder at gå i skole på et sprog, der ikke er 
ens modersmål. Ved at bringe egen praksis i spil får du en større forståelse for de 
sproglige vilkår, som de flersprogede børn og unge vokser op med.

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

PD i Dansk som andetsprog
På baggrund af teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogsudvikling arbej-
der vi med forskellige metodiske og didaktiske tilgange i forhold til din egen praksis.
Vi beskæftiger os med, hvordan man udvikler en undervisning, som sikrer både 
sproglig og fagsproglig udvikling, og hvilke måder der er effektive og engagerende, 
når man skal lære sprog. Der er særlig fokus på kommunikativ, sprogudviklende 
praksis med inddragelse af elevernes flersprogede ressourcer.

PD i Dansk som andetsprog
Hvordan kan vi blive endnu bedre til at modtage nyankomne børn, unge og voksne i 
både almenklasser og modtagetilbud? Hvordan understøtter vi andetsprogsudvik-
ling og læring? Vi arbejder med didaktiske og pædagogiske tilgange på baggrund af 
teoretisk viden om flersprogethed, andetsprogsudvikling og andetsprogspædagogik.

Dansk som andetsprogsvejledning

Modtagedidaktik

0510181
Forår 2024

PD i Dansk som andetsprog
Du lærer at beskrive og analysere flersprogede børn og unges sprog med henblik 
på at give dem vejledning og undervisning, der støtter deres sproglige udvikling 
bedst muligt. Med udgangspunkt i dine og dine medstuderendes indsamlede elev-
sprog arbejder vi med intersprogsanalysen som redskab til at se elevernes sprog ud 
fra et udviklingsperspektiv. Vi ser også på relevante evalueringsmaterialer ud fra et 
teoretisk og praktisk perspektiv.

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering
0466592
Efterår 2023

0510180
Forår 2024

0511292
Efterår 2023

0516115
Forår 2024

PD i Dansk som andetsprog
Hvordan tilrettelægger vi en god sprogundervisning for flersprogede børn, unge og 
voksne? Med afsæt i viden arbejder vi med forskellige metodiske tilgange i forhold 
til deltagernes praksis. Der er særlig fokus på kommunikativ sprogpædagogik og 
sproglig stilladsering. Du udvikler andetsprogspædagogiske metoder i forhold til din 
egen målgruppe.

Andetsprogspædagogik
0466591
Efterår 2023

PD i Interkulturel pædagogik
Undervisningen tager afsæt i pædagogiske teorier og metoder, som kobles til din 
egen praksis. Du skal som professionel navigere i en mangfoldig hverdag, hvor 
sociale kategorier som kultur, sprog, køn osv. kan få indflydelse på pædagogiske 
handlinger i praksis. Gennem undervisningen udvikler du kompetencer til at ana-
lysere og udvikle gode læringsmiljøer i forhold til kulturel mangfoldighed, skabe 
pædagogiske rammer for inkluderende fællesskaber og tilrettelægge pædagogisk 
arbejde og undervisning rettet mod udvikling af interkulturelle kompetencer.

Pædagogik i det interkulturelle samfund
0466590
Efterår 2023

PD i Interkulturel pædagogik
Hvordan tilrettelægges udviklings- og læringsmiljøer i forhold til kulturel mang-
foldighed og interkulturel dannelse? Hvordan skabes pædagogiske rammer for og 
udvikling af inkluderende fællesskaber? De studerendes egen praksis inddrages, og 
der arbejdes både med samfundsmæssige rammer og betingelser for pædagogens 
og lærerens rolle og opgave som ’kulturarbejder’ og med konkrete metoder og ana-
lysemodeller til udvikling af egen pædagogisk praksis.  

Kulturbegreber og interkulturel kommunikation
0510179
Forår 2024

      DIPLOMMODULER          INTERKULTUREL PÆDAGOGIK
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DIPLOMMODULER          SPECIALPÆDAGOGIK   �   INKLUSION

PD i Specialpædagogik
Du får viden om børn og unge på handicap- og retarderingsområdet, som traditio-
nelt hører til i specialklasserækker og specialskoler. Vi ser på diagnoser og handi-
capforståelser, og vi går i dybden med afdækning, analyse af læringsbarrierer samt 
systemiske og individrettede perspektiver på læring og udvikling. Du får værktøjer 
til at observere, analysere og beskrive det enkelte barn. Vi arbejder ud fra kompe-
tencesyn med en systemisk og narrativ tilgang.

Intellektuelle funktionsnedsættelser
0463198
Efterår 2023

PD i Specialpædagogik
Vi bringer dig igennem de historiske og samfundsmæssige forståelser, der knyt-
ter sig til specialpædagogikken og den inklusionsbølge, vi møder i dag. Selve det 
specialpædagogiske er sat under pres – alt hedder nu inklusion, eller gør det? Det 
tværprofessionelle samarbejde og professionsforståelserne bliver belyst i forhold 
til skolereformen og til nutidens pædagogiske strømninger. Vi ser også på normali-
tetsbegrebet og sætter det i et historisk perspektiv.

Specialpædagogik i samtiden
0516109
Forår 2024

PD i Specialpædagogik
Du bliver introduceret til relevante teorier og forskningsresultater om social-kogni-
tive udfordringer, herunder ADHD og autismespektrumtilstande (AST). Vi inddrager 
viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel samt handlemuligheder, der kan 
optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Du bliver 
præsenteret for viden om specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer 
og hjælpemidler – både i et kompensatorisk og et innovativt perspektiv.

Social-kognitive udviklingsforstyrrelser
0466569
Efterår 2023

SPECIALPÆDAGOGIK          DIPLOMMODULER      

PD i Specialpædagogik
Fokus er på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, 
unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive van-
skeligheder. Vi arbejder med den bagvedliggende kommunikationsteori, med udvikling 
af kommunikative færdigheder samt med støttende og alternative kommunikations-
muligheder. Du vil blive i stand til at indgå i afdækning af behov og muligheder med 
bl.a. videoanalyse, planlægning og igangsætning af en indsats omkring den enkelte 
og i miljøet samt til overordnet at kunne vurdere indsatser, metoder og behov.

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende 
mennesker med funktionsnedsættelser

0516111
Forår 2024

PD i Specialpædagogik
Hvordan tilrettelægger og samarbejder man om trivsels- og læringsfremmende 
indsatser i forhold til elever med særlige behov for støtte? Du bliver introduceret 
til neuropsykologiske, kognitive, ressourceorienterede, narrative og systemiske 
teorier og metoder. Vi arbejder med læringsproblemstillinger relateret til diagnoser, 
problemadfærd, mobning, social eksklusion i elev- og forældregrupper, afmagt og 
negativ identitet.

Læring, kontakt og trivsel
0466568
Efterår 2023

0508925
Forår 2024

PD i Specialpædagogik
Vi arbejder med videoanalyse af egen praksis og inddrager samspilsformer fra tid-
ligt samspil til symbolkommunikation. Du skal lære at få øje på og kunne udvikle dine 
kompetencer ift. at indgå i det komplekse samspil. Samtidig skal der være en udvik-
ling af samspillet og den alternative eller støttende kommunikationsform, så både 
den professionelle og modparten bliver mere kompetente, udvider deres ordforråd 
og samspilskompetencer samt inddrager lærings- og udviklingsperspektiver.

Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker 
med komplekse kommunikationsbehov

0463201
Efterår 2023

Vil du kvalificere dig som inklusionsvejleder, anbefaler vi, at du tager disse tre 
moduler, der giver dig viden og færdigheder inden for det special- og socialpæda-
gogiske område og kompetencer til at bringe denne viden i spil sammen med børn, 
forældre og kolleger:
• Social inklusion (ovenfor)
• Læring, kontakt og trivsel (ovenfor)
• Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (side 63)

Inklusionsvejleder

PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
Arbejder du med udvikling af inkluderende indsatser? På modulet får du kompeten-
cer til at arbejde videnbaseret med at styrke deltagelsen i læringsfællesskabet. Vi 
fokuserer bl.a. på sammenhængen mellem normalitet og afvigelse og på forholdet 
mellem in- og eksklusionsprocesser. Ligeledes arbejder vi med, hvordan inklusions- 
processer kan understøttes i den konkrete skolevirkelighed, i den pædagogiske 
praksis og i udviklingen af læringsmiljøer.

Social inklusion
0466580
Efterår 2023

0516112
Forår 2024
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PÆDAGOGIK          DIPLOMMODULER            DIPLOMMODULER          PSYKOLOGI

PD i Psykologi
Vi undersøger, hvordan psykologisk viden kan inspirere arbejdet i professionelle 
læringsfællesskaber. Vi analyserer kultur, roller, lærings- og forandringsprocesser 
samt konflikter i grupper og organisationer. I undervisningen og i træningsgrupper 
eksperimenterer vi med konkrete interventionsmetoder. Du tilegner dig kompeten-
cer til at analysere og facilitere læring, forandring, motivation og konflikthåndtering 
i grupper og organisationer.

Gruppe- og organisationspsykologi
0466571
Efterår 2023

PD i Psykologi
Udgangspunktet er en neuropædagogisk praksis, der bygger på pædagogiske 
overvejelser og fremgangsmåder begrundet i psykologisk teori om hjernen, dens 
udvikling, struktur og grundlæggende funktioner. Vi arbejder med centrale tema-
er i relation til sammenhænge mellem emotioner, kognitive funktioner og kognitiv 
udvikling, hvor der blandt andet er fokus på opmærksomhed, eksekutive funktioner, 
motivation, hukommelse og læring.

Neuropsykologi og neuropædagogik
0466572
Efterår 2023

0508929
Forår 2024

PD i Psykologi
Du introduceres til psykologiske teorier og forskning om udvikling, socialisering og 
personlighedsdannelse. Du får viden og færdigheder til at kunne håndtere pæda- 
gogiske problemstillinger omhandlende: relations- og tilknytningsforstyrrelser, 
omsorgssvigt, angst, sorg, kognitive vanskeligheder, sensitivitet samt identitets- og 
personlighedsudfordringer. Du tilegner dig viden og metoder til informations- 
indhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger, og du 
kommer til at arbejde med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

Udviklingspsykologi
0466573
Efterår 2023

0508930
Forår 2024

PD i Psykologi
Vi arbejder med, hvordan psykologisk viden, forskning, lærings- og dannelsesteori 
kan inspirere pædagogisk arbejde. Du kommer til at undersøge konkrete, pædago-
giske problemstillinger og analysere dem ud fra forskellige psykologiske perspekti-
ver med henblik på at generere konkrete handlemuligheder og læring i praksis. Du 
får kompetence til at indgå i professionelt samarbejde om tilrettelæggelse af lære- 
og dannelsesprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Pædagogisk psykologi
0510092
Forår 2024

PD i Psykologi
Vi undersøger, hvordan psykologisk viden kan inspirere kollegial vejledning, børne- 
og forældresamtaler samt facilitering af kollektive refleksions- og læreprocesser. 
Du får viden, metoder og øvelse i at rammesætte og facilitere dialoger med anven-
delse af vejledningsteknik, fx aktiv lytning, spørgsmålstyper og metakommunikati-
on. Derudover øger du dine kompetencer i at analysere, evaluere og reflektere etisk 
over rådgivning og intervention i en professionel, pædagogisk kontekst.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention
0467651
Efterår 2023

0510093
Forår 2024
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og skræddersyede forløb
på side 73 og kp.dk

PD Fælles valgfrit modul
Bliv kvalificeret til at arbejde i og udvikle en kønsreflekteret pædagogisk praksis.  
Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering er det målet, at du 
opnår kompetencer til at identificere og udvikle pædagogiske miljøer, der under-
støtter børn, unge og voksnes sociale identitetsdannelse og deltagelsesmuligheder 
i mangfoldige og komplekse fællesskaber med særlig fokus på køn, seksualitet og 
ligestilling.

Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder
0516100
Forår 2024

PD Fælles valgfrit modul
I skolen er der børn og unge, der oplever forskellige grader af begrænsninger i 
udviklings-, trivsels- og læringssammenhænge som følge af social kontrol. Gennem 
modulet vil du få styrket dine kompetencer til at vurdere, hvornår der er tale om 
negativ social kontrol. Du vil blive præsenteret for metoder og tilgange til at arbejde 
pædagogisk og forebyggende i relation til barnet/den unge/familien/kammeraterne 
og i samarbejdet med tværgående samarbejdspartnere.

Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol
0461272
Efterår 2023

0508878
Forår 2024

PD Fælles valgfrit modul
Bliv kvalificeret til at samarbejde lokalt, nationalt og globalt om at integrere bære-
dygtighed i pædagogisk praksis. Du opnår kompetencer til at påtage dig ansvar for 
at implementere en helheds- og udviklingsorienteret tilgang til bæredygtig udvik-
ling i pædagogisk praksis. Fokus er på planlægning, udvikling, gennemførelse og 
evaluering af læringsforløb, som understøtter deltagernes udvikling af bæredygtig 
dannelse og kompetencer.

Bæredygtighed i pædagogisk praksis
0508588
Forår 2024
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PRAKTIKVEJLEDNING          DIPLOMMODULER            DIPLOMMODULER          VEJLEDNING

PD Fælles valgfrit modul
Dette modul fra den pædagogiske diplomuddannelse kvalificerer til at varetage 
rollen som praktikvejleder på en praktikskole. På uddannelsen får du en indføring i 
praktikfaget i læreruddannelsen samt mulighed for at udvikle din vejlederprofessi-
onalitet, hvilket giver dig et godt grundlag for at vælge relevante kommunikations- 
og vejledningsstrategier. Der arbejdes desuden med, hvordan man kan udvikle og 
understøtte skolens uddannelseskultur, herunder kollegernes vejledningspraksis.

Praktikvejleder til læreruddannelsen
0461269
Efterår 2023

PD i Vejledning og supervision
Du arbejder – eller ønsker at arbejde – med at skabe udviklings- og forandringspro-
cesser i organisationen inden for fx kollega- og teamsamarbejde, som intern eller 
ekstern vejleder. Du vil få konkrete redskaber til din praksis, og du vil fx arbejde 
med, hvordan du kan håndtere procesledelse i konfliktsituationer, og hvordan du 
kan skabe hensigtsmæssige positioner i det kollegiale udviklingsarbejde. Fokus vil 
være på sproget som en konsultativ færdighed.

Kollegial vejledning

PD i Vejledning og supervision
Hvis du interesserer dig for lære- og forandringsprocesser, er dette det helt rigtige
modul for dig. Du vil få faglige kompetencer inden for medarbejderudvikling, enten
som intern eller ekstern vejleder. Fokus vil være på den enkeltes ressourcer og 
styrker og på, hvordan man kan arbejde med motivation i en faglig kontekst. Du vil 
erhverve dig værktøjer til at arbejde anerkendende og værdsættende i forhold til at 
facilitere gruppeprocesser.

Vejledningsteori og forandringsprocesser

PD i Vejledning og supervision
Vi har fokus på at styrke dine faglige kompetencer som intern og ekstern vejleder 
og understøtte dit arbejde med at skabe udvikling og forandringsprocesser i orga-
nisationen. Dette kan fx være inden for kollega- og teamsamarbejde, medarbejder-
kompetenceudvikling og karriereudvikling. Du vil få konkrete redskaber til din praksis 
og blive klædt på til at tilrettelægge og lede vejledningsforløb i den kompleksitet, 
som de organisatoriske udfordringer udfolder sig i.

Vejledningsmetoder og -processer

0516118
Forår 2024

0467645
Efterår 2023

0467644
Efterår 2023

0510207
Forår 2024

PD Fælles valgfrit modul
Med afsæt i dine erfaringer og arbejdspladsens praksis arbejder vi på modulet med
vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problem-
stillinger, der sætter dig i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den 
pædagogstuderendes praktikperiode. Du bliver styrket i at tilrettelægge, vejlede i 
og evaluere uddannelsesforløb knyttet til praktikperiodens faglige kompetencemål 
og i at udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen
0461258 Kbh. 
0461267 Hill.
Efterår 2023

0508877 Kbh. 
0516102 Hill.
Forår 2024

Læs mere om 
diplomuddannelser

og skræddersyede forløb
på side 73 og kp.dk
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UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING          DIPLOMMODULER      

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Du udvikler kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemfø-
relse af uddannelse og om valg af erhverv, hvor de vejledtes interesser og person-
lige forudsætninger inddrages. Du får grundlæggende indsigt i fagområdet samt 
strategier og modeller for den individuelle vejledningssamtale. Vi vil beskæftige os 
med etiske dilemmaer, og du vil blive introduceret til vejlednings- og karrierevalgs-
teorier, herunder metodiske implikationer af forskellige tilgange.

Vejledning og vejleder

Vejledning og individ

0466600
0466603 (blended)

Efterår 2023

0516121
Forår 2024

0511304
Efterår 2023

0510798
0510801 (blended)

Forår 2024

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Du får indblik i den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling, og du får kompe-
tencer til at kunne håndtere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser i forhold 
til uddannelsesspørgsmål og erhvervsmuligheder. Vi vil reflektere over lokale og 
globale udviklingstendensers betydning for uddannelses- og erhvervsvalget samt 
karriereudvikling. Du vil ligeledes lære at begrunde din egen praksis i forhold til 
samfundsmæssigt forsknings- og udviklingsarbejde.

Vejledning og samfund
0466628
Efterår 2023

0510769
0510776 (blended)

Forår 2024

      DIPLOMMODULER          UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Med udgangspunkt i teorier om karrierelæring og karrierekompetence vil vi under-
søge, hvilken didaktik der kan være mest hensigtsmæssig i din vejlederpraksis. 
Undervisningen vil være tilrettelagt som en afveksling mellem teori, praksisøvelser 
og faglige diskussioner, der har til formål at give dig flere perspektiver på forstå-
elsen af børn, unge og voksnes karrierelæring. Du bliver i stand til at anvende 
forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere 
karrierelæringsforløb.

Karrierelæring

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Du får faglige kompetencer til at varetage interkulturel vejledning. Der vil især være 
fokus på inklusion og integration i forhold til uddannelse og erhverv. Vi vil interes-
sere os for, hvordan du som professionel vejleder kan anvende vejledningsfaglige 
tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vejledning. Du bliver klædt 
på til at udvikle og indgå i tværprofessionelt samarbejde med inddragelse af den 
vejledtes personlige netværk samt at håndtere etiske dilemmaer i interkulturelle 
vejledningsforløb.

Interkulturel vejledning

0466630
Efterår 2023

0466627
Efterår 2023

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Du arbejder allerede som mentor eller ønsker det på sigt. Du vil blive introduceret 
til metoder og teorier, der kan støtte dig i at kunne tilbyde din mentee en relevant 
indsats. Vi afprøver tilgange til mentorarbejdet, der kan hjælpe mentee med valg 
og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse.

Mentorskaber og mentorordninger

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Du arbejder med at organisere vejledning ved anvendelse af kollektive vejlednings-
former. Der vil bl.a. være fokus på at kunne begrunde og anvende kollektive vejled-
ningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning samt vurdere relevan-
sen af dem i forskellige sammenhænge. Du vil få konkrete redskaber til at arbejde 
med planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektive tilgange i vejledning.

Kollektive vejledningsformer

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
For dig, der i din vejlederpraksis særligt har fokus på inklusion, integration, margi-
nalisering og stigmatisering. Du vil stifte bekendtskab med psykologiske og sociolo-
giske perspektiver på identifikation af særlige vejledningsbehov. Og du vil erhverve 
dig metoder til konkrete vejledningsaktiviteter i forhold til at kunne vejlede menne-
sker med særlige vejledningsbehov.

Særlige vejledningsbehov

0511489
Forår 2024

0466631
Efterår 2023

0511491
Forår 2024

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Modulet giver dig faglige kompetencer i forhold til at arbejde i praksis med karriere-
begrebet. Hvad betyder begrebet karriere, og hvordan kan vi professionelt forholde 
os til det som vejledere? Fokus vil være på vejledtes vejledningsbehov og valgun-
derstøttende vejledningsaktiviteter. Du erhverver dig værktøjer til at arbejde med 
karriereforløb med afsæt i begrundet viden fra empiriske undersøgelser af valg-
mønstre og karriereveje, som vi vil studere og diskutere. 

Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer
0466635
Efterår 2023

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Du bliver skarpere på, hvordan du planlægger, udfører og evaluerer vejledning på 
digitale medier. Du vil få viden og forståelse for kommunikationsmæssige samt 
vejledningsteoretiske og -metodiske forhold, der har betydning for vejledning og 
digitale medier. Vi vil diskutere vejlederrollen i en digital sammenhæng og analysere 
digital vejledning i et brugerperspektiv. 

Vejledning og digitale medier
0511492
Forår 2024

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Vi vil sætte fokus på psykologiske og læringsteoretiske perspektiver i forståelsen 
af forudsætningerne for individets karriereudvikling og -valg. Vi vil beskæftige os 
med metoder til afklaring af individets ressourcer, kompetencer, lærings- og karri-
eremål samt vurderinger for beslutninger om vejledningsfaglige handlemuligheder. 
Du vil som færdiguddannet vejleder kunne bidrage selvstændigt til organisering, 
evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning.
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PROJEKTLEDELSE          DIPLOMMODULER      

PD i Projektledelse og organisationsudvikling
Vi beskæftiger os med forskellige teorier, tilgange og metoder til at lede forandrin-
ger i organisationer. Vi arbejder med begreber som modstand og ejerskab og med, 
hvordan forandringsprocessen kan åbne mulighed for, at medarbejdere samarbejder 
om at udvikle deres praksis og således omsætter forandringer meningsfuldt i arbej-
det med organisationens kerneopgave. Fokus er på din opgave og rolle som foran-
dringsleder, og du forholder dig til spørgsmål om magt og etik i forhold til at indgå i 
dialoger med forskellige interessenter og deres perspektiver på forandringen.

Ledelse af forandringsprocesser

PD i Projektledelse og organisationsudvikling
Dine kompetencer inden for projektarbejde og ledelse af projekter vil blive udviklet 
på dette modul. Du bliver introduceret til konkrete projektledelsesværktøjer og pro-
jektet som arbejdsform, og du bliver mere bevidst om projektlederens rolle, ansvar 
og muligheder. Vi analyserer og reflekterer over, hvad teorier og metoder tilbyder 
projektarbejdet, og hvordan de kan styrke dig som projektleder. Vi lægger stor 
vægt på aktiv afprøvning og kobling til egen organisation.

Projektledelse

PD i Projektledelse og organisationsudvikling
Du lærer at anvende diverse metoder til brug for medarbejderes dialog og reflek-
sion i forbindelse med de udfordringer, der er i deres daglige arbejde med kerne-
opgaven. Ligeledes lærer du at skelne mellem de forskellige metoder. Undervejs i 
forløbet træner du dine kompetencer i forhold til at vurdere og anvende konsultati-
ve metoder i dialog med og blandt kolleger. Du afprøver én eller flere metoder i din 
egen praksis, og i undervisningen analyserer og reflekterer du sammen med andre 
studerende over erfaringerne med metoderne. 

Konsulentarbejdets metoder

0510767
Forår 2024

0453666
0457258
Efterår 2023

0467587
Efterår 2023

Læs mere om 
diplomuddannelser

og skræddersyede forløb
på side 73 og kp.dk

      DIPLOMMODULER          LEDELSE

Diplomuddannelsen i ledelse
Du vil få viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og lede professionelle 
relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til din  
organisations opgaver og behov. Modulet fokuserer bl.a. på at udvikle dine kom-
petencer til i praksis at bedrive faglig ledelse og til at gennemføre professionelle 
samtaler samt personale- og kompetenceudvikling. Dette er det andet obligatoriske 
modul på Diplomuddannelsen i ledelse.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Diplomuddannelsen i ledelse
I den nye nationale diplomuddannelse i skoleledelse sigter vi på at styrke skolelede-
rens kompetencer til den meget komplekse opgave og det store ansvar, som følger 
med skolelederjobbet. På modulet får du viden og konkrete metoder til at kunne 
udvikle din ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professi-
onelt gennem refleksion, kommunikation og handling. Dette er det første obligatori-
ske modul på Diplomuddannelsen i ledelse – for skoleledere.

Det personlige lederskab og forandring – for skoleledere

Diplomuddannelsen i ledelse
Du får viden og metoder til at udvikle din ledelsesidentitet og praktisere dit per-
sonlige og faglige lederskab professionelt. Modulet fokuserer på dig som menneske 
koblet med den ledelsesopgave, du er sat til at forvalte og udføre. Der sættes fokus 
på dine udviklingsmuligheder og kompetenceudviklingsbehov i relation til de for-
andringer, der finder sted i din organisation og i omverdenen. Dette er det første 
obligatoriske modul på Diplomuddannelsen i ledelse.

Det personlige lederskab og forandring

Diplomuddannelsen i ledelse
Vi udvikler dine kompetencer til strategisk og helhedsorienteret at iagttage, ana-
lysere og orientere dig i forhold til komplekse organisatoriske processer. Ligele-
des arbejder vi på at styrke dine evner til at skabe sammenhæng mellem ledelse, 
styring og strategi. Fokus er på organisationen, kultur, diskursive processer samt 
mulighed for at intervenere strategisk for at skabe mening, samarbejde og tilslut-
ning til ledelsesbeslutninger. Dette er det tredje obligatoriske modul på Diplomud-
dannelsen i ledelse.

Organisation, udvikling og samskabelse

0452436
Efterår 2023

0507131
Forår 2024

0507127
Forår 2024

0453637
Efterår 2023

0508306
Forår 2024

0452406
Efterår 2023

0506266
Forår 2024

Vil du se dit lederskab fra nye vinkler og udvikle din ledelsespraksis med afsæt i dine ledelsesudfordrin-
ger? Diplomuddannelsen i ledelse er en praksisorienteret lederuddannelse, som sætter dine erfaringer 
i spil og tager udgangspunkt i de udfordringer, du og din organisation står over for. I en vekselvirkning 
mellem teori og metode bliver du udfordret i din udvikling som leder. Du får faglig tyngde og udvikler din 
måde at tænke på, så du bliver klogere på din ledelsespraksis. Herunder præsenteres de obligatoriske 
moduler. Se alle uddannelsens moduler på kp.dk.

Diplomuddannelsen i ledelse
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MERITLÆRERUDDANNELSEN
OG ENKELTFAG

Meritlæreruddannelsen
Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt 
uddannelse for dig, der i forvejen har en afslut-
tet uddannelse. 

Uddannelsen består af tre undervisningsfag, 
fagområdet pædagogik og lærerfaglighed samt 
praktik. Det er en fleksibelt tilrettelagt deltids-
uddannelse, der typisk tager omkring 4 år at 
gennemføre. 

Du tilrettelægger uddannelsesforløbet individu-
elt på baggrund af dine ønsker og kvalifikationer 
– du kan læse modulerne på daghold, aftenhold 
eller netbaseret, så du kan kombinere job og 
uddannelse.

Formålet med meritlæreruddannelsen er, at 
du får de faglige, pædagogiske og praktiske 
forudsætninger for at kunne virke som lærer i 
folkeskolen.

Meritlærere er en efterspurgt arbejdskraft i 
skolen. Dels er der mangel på uddannede lærere 
på mange skoler, og dels er mange meritlærere,  
bl.a. i kraft af deres tidligere uddannelse og 
erhvervserfaring, højt kvalificerede.

Bemærk, at det nu er muligt at læse meritlærer-
uddannelse med en specialpædagogisk profil på 
Københavns Professionshøjskole.

Læs mere på kp.dk, eller send en mail til  
merit-lu@kp.dk.

Enkeltfag
Københavns Professionshøjskole udbyder alle 
skolens fag som enkeltfag. Enkeltfagsstudiet 
er et uddannelsestilbud til lærere, der allerede 
arbejder i skolen, og som ønsker at udbygge 
deres kompetencer med et nyt fag.

Enkeltfag kan også være det første skridt for 
den ikke-læreruddannede lærer i folkeskolen 
ind i en meritlæreruddannelse.

Du kan læse enkeltfag på daghold, aftenhold 
eller netbaseret. Du læser typisk sammen med 
både ordinære lærerstuderende og meritlærer- 
og enkeltfagsstuderende.

Læs mere på kp.dk, eller send en mail til  
enkeltfag-lu@kp.dk.

Uddannelsessted
Meritlæreruddannelsen og enkeltfag læses 
enten på Campus Carlsberg, København V eller 
på Nyelandsvej, Frederiksberg.

LÆRERUDDANNELSE
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Tilmelding
Tilmelding foregår udelukkende online. På alle 
kurser og konferencer er det angivet om ud-
byder er CFU eller VU i Københavns Professi-
onshøjskole. Læs mere om de enkelte kurser og 
konferencer, og tilmeld dig hos CFU på cfu.kp.dk 
og hos VU på kp.dk.

KP sender automatisk en mail om, at din tilmel-
ding er modtaget. Bemærk, at du ikke er opta-
get på kurset, før du modtager en bekræftelse 
fra kursusadministrationen. Husk at få din leders 
accept inden din tilmelding, da tilmeldingen er 
bindende fra tilmeldingsfristens udløb, eller så 
snart du har modtaget en bekræftelse.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen fremgår af opslaget. Selvom 
fristen er overskredet, er der altid mulighed for 
at tilmelde sig kurser med ledige pladser.

Optagelse
Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. 
Vi træffer normalt beslutning om gennemførelse 
ved tilmeldingsfristens udløb.

CFU giver besked pr. mail til både dig og dit 
arbejdssted om gennemførelse eller aflysning. 
Videreuddannelsen giver besked til dig i e-Boks. 
Når et kursus er overtegnet, opretter vi et eks-
tra kursus, hvis der er mulighed for det.

OBS! Da CFU sender bekræftelser og aflysnin-
ger pr. mail, er det vigtigt, at du giver besked, 
hvis du efter tilmelding får ny mailadresse eller 
skifter arbejdssted. Send en mail til  
kursus-cfu@kp.dk.

Kursuspris og betaling
Kursuspriserne er angivet uden moms, men på 
enkelte kurser tillægger vi moms på fakturaen 
– det fremgår af prisen på det enkelte opslag. 
Faktura sendes altid elektronisk.

Der tages forbehold for prisændringer.

Afmelding/afbud
Tilmelding til kurser er bindende fra tilmeldings-
fristens udløb. Hvis vi inden tilmeldingsfristens 
udløb sender dig en bekræftelse på, at du er 
optaget på kurset, er tilmeldingen bindende, når 
du modtager bekræftelsen. 

Hvis du bliver forhindret eller syg, har dit ar-
bejdssted altid mulighed for at sende en anden 
medarbejder. Husk venligst at give os skriftlig 
besked, hvis en kollega skal overtage pladsen. 
Deltagerbetalingen refunderes ikke ved afbud/
fravær.

Kursussted
Alle kurser og konferencer afholdes i Køben-
havn, med mindre andet er oplyst i opslaget.

Skræddersyede kurser
I kan rekvirere et af de udbudte kurser til jeres 
skole eller kommune, eller I kan få skræddersyet 
et kursus lige efter jeres behov.

Kontakt
Kurser og konferencer i dette katalog udbydes 
af to afdelinger: VU og CFU. For yderligere in-
formation kontakt venligst den rette udbyder:

Videreuddannelse (VU)
kp.dk
kursus@kp.dk
7248 7540
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9.00-
14.00 og fredag kl. 11.00-14.00.

Center for Undervisningsmidler (CFU)
cfu.kp.dk
kursus-cfu@kp.dk
4189 9113
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-
15.00 og fredag kl. 8.30-14.00.

KURSER OG KONFERENCER

Københavns Professionshøjskole tilbyder en bred vifte af kurser og konferencer 
til dig, som ønsker at få ny viden og faglig inspiration til dit arbejde. Konferencer 
og korte kurser giver dig indsigt i aktuelle temaer og problemstillinger, mens de 
længerevarende kurser veksler mellem undervisning og afprøvning af teorier og 
metoder i din daglige undervisning.   

PRAKTISK INFO          KURSER

 
DIPLOMMODULER

Et diplommodul eller en hel diplomuddannelse giver dig mulighed for at udvikle dine 
faglige kompetencer og specialisere dig inden for dit fagfelt. 

På vores diplommoduler udfordrer vi din fore-
stilling om din praksis og tilbyder dig nye teorier 
og måder at se din praksis på. Målet er, at du 
udvikler nye handlemåder og får andre vinkler på 
din praksis. 

Diplommodulerne kan tages enkeltvis, eller de 
kan kombineres til en hel diplomuddannelse, 
afhængigt af dit behov. På kp.dk kan du læse 
om vores forskellige diplomuddannelser og 
mulighederne for at sammensætte en diplom- 
uddannelse, der opfylder netop dine behov.

Studiemiljø og faciliteter
En uddannelse handler om andet end bøger 
og undervisning. På Københavns Professions-
højskole tilbyder vi en lang række faciliteter 
i forbindelse med din uddannelse. Vi tilbyder 
desuden forskellige studiestøttende aktivite-
ter til de diplomstuderende. Tilbuddet omfatter 
bl.a. alment studieforberedende kursus, kursus i 
informationssøgning samt skriveværksted.
Læs mere på kp.dk.

Ansøgning
Ansøgning foregår online på kp.dk. Du skal 
vedhæfte dokumentation for minimum en kort 
videregående uddannelse og mindst to års 
erhvervserfaring efter endt adgangsgivende 
uddannelse. Du modtager efterfølgende en 
automatisk mail om, at din ansøgning er 
modtaget. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristerne finder du på kp.dk.

Optagelse
Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. 
Efter ansøgningsfristens udløb tager vi stilling 
til, hvilke moduler vi kan gennemføre, og hvilke 
vi må aflyse. Når du er optaget, modtager du et 
optagelsesbrev fra os i e-Boks.

Pris og betaling
Prisen for hvert enkelt modul fremgår af modul-
opslaget på kp.dk.
 
Der tages forbehold for prisændringer, herunder 
ændringer af de bevillingsmæssige forudsæt-
ninger.

Efter betaling kan du deltage i undervisning, del-
tage i vores studiestøttende tilbud, få vejledning 
og gå til eksamen.

Framelding
Hvis du framelder dig skriftligt senest fire uger 
før modulets opstart, kan du få refunderet det 
fulde beløb. Hvis du framelder dig senere, hæf-
ter du for det fulde beløb.

Undervisningssted
Undervisningen foregår på Københavns Pro-
fessionshøjskoles lokationer i København med 
mindre andet er oplyst i opslaget på kp.dk.

ECTS-point
ECTS-point angiver den arbejdsbelastning, som 
et uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-
point måler ikke fagligt niveau eller sværheds-
grad, men hvor stor en samlet arbejdstid du skal 
forvente at bruge for at gennemføre et forløb. 
Se de enkelte diplommodulers ECTS-point på 
kp.dk. 10 ECTS-point svarer til cirka 275 timers 
arbejde.

Eksamen
Diplommoduler er kompetencegivende og afslut-
tes med en prøve. Det er ikke muligt at framelde 
sig prøven, når man er tilmeldt et modul (kun ved 
dokumenteret sygdom eller barsel). De forskel-
lige prøveformer findes i studieordningerne for 
diplomuddannelserne på kp.dk. Prøveformen for 
hvert modul fremgår af modulets studievejled-
ning, som du får ved modulets start.

Skræddersyede moduler 
I kan også rekvirere et af de udbudte moduler til 
jeres kommune, så det matcher jeres behov og 
muligheder.

Kontakt
Studieservice Videreuddannelse
kp.dk
evu@kp.dk 
7248 7540
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9.00-
14.00 og fredag kl. 11.00-14.00.

      DIPLOMMODULER          PRAKTISK INFO
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