DANSK
Indskoling
http://cfulink.dk/ucsyddansk

Børnestavning - Hvordan bliver det til konventionel stavning?
Kristina Kristensen
Børnestavning er en meget anvendt metode i undervisningen i de yngste klasser.
Men hvad skal der egentligt til, for at eleverne kan komme videre fra
børnestavningen mod en konventionel stavning?
Det har du styr på, når du går fra dette kursus.
Esbjerg 26-10-2022/ Haderslev 27-10-2022 - Pris: Kr. 975
Litteratur og multimodalitet
Mette Bech
Der skal sanses og opleves, når de gode billedbøger sættes i spil! Kurset sætter
fokus på, hvordan du kan arbejde med billedbøger, der kreativt og
overraskende leger med billede, tekst, skrift og lyd sammen med dine elever i
indskolingen.
Esbjerg 14-11-2022 - Pris: Kr. 2325
Gulddrys til din årsplan - indskoling
Martin Bach Poulsen & Majbritt Sommer
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer.
Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til, hvordan de kan
bruges i undervisningen.
Esbjerg 03-05-2023/ Haderslev 04-05-2023 - Pris: Gratis
Dansk i 1. klasse? Kom godt fra start!
Louise Duus Skovbjerg
Har du været væk fra indskolingen en periode, eller er du nyuddannet
dansklærer?
Få din værktøjskasse fyldt op med spændende praksisnær viden og inspiration,
samt konkrete værktøjer og skabeloner.
Haderslev 15-05-2023 - Pris: Kr. 1625
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DANSK
Indskoling & mellemtrin

Funktionel stavning i praksis - grammatik tak!
Birgitte Lund Thomsen
Elevernes interesse for sproget skal opdyrkes og plejes - men hvordan gør vi det,
uden at det bliver et isoleret punkt på årsplanen?
Kurset vil byde på praktiske eksempler på en funktionel staveundervisning med
konkrete materialer.
Esbjerg 29-08-2022/ Haderslev 05-09-2022 - Pris: Kr. 800
Børnenes U-landskalender: Lær Tunesiens børn at kende
Michael Larsen
Få inspiration til at arbejde med Danidas flotte undervisningsmateriale.
Materialet indeholder bøger, digitale aktiviteter og masser af opgaver. Mød
også årets forfatter Kirsten Sonne Harild.
Haderslev 25-10-2022 - Pris: Kr. 325
Filosofi i skolen - en undersøgende og dialogisk praksis
Louise Nabe-Nielsen
På kurset præsenteres teoretiske og praktiske perspektiver på, hvad det vil sige
at filosofere med sine elever. Der gives eksempler på forskellige temaer, øvelser
og materialer, som kan danne ramme om den filosofiske undersøgelse inden for
fagenes rammer.
Haderslev 30-03-2023 - Pris: Kr. 1300
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DANSK
Mellemtrin

Skriv interaktive historier med Twine
Martin Bach Poulsen
På dette kursus skal du lære at skrive interaktive historier, hvor læseren selv skal
vælge handlingen. Vi vil gennemgå programmet Twine, som bruges til at skrive i
samt skriveprocessens forskellige faser.
Det er et hands on kursus, hvor du selv vil få fingrene på tasterne.
Esbjerg 17-01-2023/ Haderslev 18-01-2023 - Pris: Kr. 650

Gulddrys til din årsplan - mellemtrin
Majbritt Sommer & Martin Bach Poulsen
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer.
Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til hvordan de kan
bruges i undervisningen.
Haderslev 10-05-2023/ Esbjerg 17-05-2023 - Pris: Gratis
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DANSK
Mellemtrin & udskoling

Stilen er død. Men teksten lever!
Charlotte Rytter
Hop ombord i Skrivebussen, hvor vi sikrer, at den faglige GPS er indstillet til den
rigtige destination, hvor vi tjekker skrivelandskabet ud for nye muligheder, og du
vil blive forkælet med masser af faglige kalorier til nye tilgange og konkrete
ideer.
Haderslev 01-09-2022 - Pris: Kr. 1850
Svensk og norsk i danskundervisningen
Kim Sandvad West
Mangler du inspiration til at få svensk og norsk integreret i
danskundervisningen? På dette kursus får du en kort introduktion til vores
nabosprog samt inspiration til forskellige tilgange og aktiviteter, der kan gøre
Norden til en naturlig og spændende del af danskfaget.
Haderslev 01-11-2022 - Pris: Kr. 1250
Kan du gennemskue teksten? Multimodalitet og digital myndiggørelse i
undervisningen
Martin Bach Poulsen & Tina Hejsel
Opslag på SoMe, reklamer, nyheder, influencere, podcasts og litteratur - kræver
de noget særligt af os, som afkoder dem? Kom og få viden om, hvordan
multimodale tekster kan medvirke til, at elever oparbejder kritisk dømmekraft og
digital myndiggørelse.
Haderslev 25-01-2023 - Pris: Kr. 1750
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DANSK
Udskoling

Få styr på årsplanen og den mundtlige prøve
Martin Bach Poulsen & Majbritt Sommer
Du vil på dette kursus have mulighed for at sikre dig, at din årsplan giver de
bedste muligheder for at opfylde kravene til fordybelsesområder og opgivelser.
Haderslev 21-09-2022/ Esbjerg 22-09-2022 - Pris: Kr. 500
Lyst til litteratur? - fra bogdropper til binge-læser
Trine May
Dagen har både Læsning og Fortolkning i spil. Hvordan motiverer vi de unge til
at læse en roman? Og kvalificerer deres læsning, så de får hul på romanen,
kommer ind i dens univers og får fat i indholdet?
Esbjerg 05-10-2022 - Pris: Kr. 2350
News literacy - Nyhedsforståelse i en medialiseret verden
Sune Gudmundsson & Tina Hejsel
Hvornår er journalistiske tekster troværdige? Hvad skal du som lærer vide noget
om, når du skal undervise i nyhedsforståelse? Og hvad kræver det af eleverne at
gennemskue nyhedstekster? Kom og få den nyeste viden samt didaktisk
inspiration med hjem til dit arbejde med nyhedsforståelse.
Kolding 30-11-2022 - Pris: Kr. 2050
Klar til FP9 og FP10 prøverne
Martin Bach Poulsen & Majbritt Sommer
Skal du have elever op til afgangsprøven? På dette kursus vil vi gennemgå
prøvevejledningen for afgangsprøven i dansk.
Esbjerg 01-03-2023/ Haderslev 02-03-2023 - Pris: Kr. 500
Gulddrys til din årsplan - udskoling
Martin Bach Poulsen & Majbritt Sommer
Vi dykker ned i udlånssamlingen, finder spændende materialer og sammen med
vejledninger og ideer viser vi, hvordan de kan bruges i undervisningen.
Haderslev 12-04-2023/ Esbjerg 13-04-2023 - Pris: Gratis
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MATEMATIK
http://cfulink.dk/
ucsydmatematik

Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen
Margit Holm
Et kursus med aktiviteter til matematisk opmærksomhed - lige til at tage med
hjem i klassen. Vi skal arbejde med ideer til, hvordan alle elever kan være aktive
og udvikle videre på den forståelse, de i forvejen har.
Haderslev 24-08-2022 - Pris: Kr. 2300
Spil og aktiviteter er også matematik
Hanne Due Bak
Kom og få konkrete ideer til aktiviteter og spil til din matematikundervisning på
mellemtrinnet. Vær klar på at afprøve spil og aktiviteter selv.
Esbjerg 13-09-2022 - Pris: Kr. 2100
Slip fantasien løs, og fang eleverne med undersøgende matematik
Jesper Albinus
Kodelåse, balloner, elastikker, fjernstyrede biler og NERF-guns lyder som en
blanding af en Olsenbanden-film og et legeland, men tvivl ikke: Matematikken
er i fokus, og de matematiske kompetencer er i spil!
Haderslev 03-11-2022 - Pris: Kr. 2150
Escape rooms i matematik - lær mens du leger
Nada Meri Pedersen & Finn Faurbye
Skab motivation og sæt fokus på undersøgelse, kommunikation og
ræsonnement i matematik med escape rooms.
Esbjerg 07-12-2022 - Pris: Kr. 1350
Talforståelse, regnestrategier og procesportfolie i indskolingen
Hanne Sax Holm
Vi kommer til at arbejde med, hvad en god talforståelse og gode regnestrategier
kan være. Instruktøren præsenterer en talforståelsesmodel, som kan bruges
gennem hele skoleforløbet.
Esbjerg 12-01-2023 - Pris: Kr. 1375
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MATEMATIK

Matematikvanskeligheder og talblindhed
Bent Lindhardt
Vi vil på dagen finde ind bag årsagssammenhænge og kendetegn knyttet til
matematikvanskeligheder og talblindhed - se på kortlægning og test samt
muligheder for at afhjælpe vanskelighederne.
Haderslev 08-02-2023 - Pris: Kr. 1975
Webinar: FP9 i matematik - den mundtlige prøve
Nada Meri Pedersen
Kursets omdrejningspunkt er, hvad du som eksaminator og censor skal være
opmærksom på ved den mundtlige prøve i matematik.
Online 08-03-2023 - Pris: Kr. 500
Webinar: FP9 i matematik - den skriftlige prøve
Nada Meri Pedersen
Vi drøfter prøverne fra maj 2022. Hvilke nye tendenser er der ved prøverne?
Hvor er vi på vej hen? Hvad skal du som lærer være opmærksom på? Hvilke
krav stilles der til elevernes IT-færdigheder og kompetencer samt deres evne til
at arbejde undersøgende.
Online 16-03-2023 - Pris: Kr. 500
GeoGebra, undersøgelse og ræsonnement
Nada Meri Pedersen
Kan GeoGebra bruges til at fremme undersøgelse og ræsonnement hos
eleverne? Det siger forskningen i hvert fald.
Esbjerg 20-04-2023 - Pris: Kr. 1125
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FREMMEDSPROG
ENGELSK
http://cfulink.dk/ucsydengelsk

Language through stories - billedbøger i engelsk
Lise Fenger Poulsen
Vil du gerne i gang med at bruge billedbøger i indskolingen? Kom på et kursus
om, hvordan du bruger den gode historie i de yngste klasser. Gennem leg med
ordforråd og shared reading arbejdes der med mundtlighed og den første
læsning, hvor billedbogen er den tematiske ramme om din undervisning.
Esbjerg 06-09-2022 - Pris: Kr. 1075
Playing with grammar
Sarah Nakel
Playing with grammar is a hands-on course, designed to give language
teachers new insights into how to use physical activities, to stimulate pupils into
recognizing and learning diverse grammar forms in texts and exercises.
Esbjerg 22-09-2022 - Pris: Kr. 1650
Digital storytelling i engelsk
Finn Faurbye & Lise Fenger Poulsen
På dette kursus vil vi udforske og afprøve nye spændende værktøjer til at
arbejde med storytelling. Vi vil arbejde med augmented reality, escape rooms
og andre ressourcer, der kan indgå i en nutidig sprogundervisning.
Esbjerg 04-10-2022 - Pris: Kr. 1350
Rundt om prøverne i engelsk
Lise Fenger Poulsen
På kurset her får du fod på de mundtlige og skriftlige prøver i engelsk, hvor vi
tager udgangspunkt i den nyeste prøvevejledning. Der vil være frisk inspiration
til din årsplan: aktuelle temaer, materialer og forløb til aldersgruppen. Og sidst
men ikke mindst tid til en god snak med andre kollegaer.
Esbjerg 15-11-2022/ Haderslev 17-11-2022 - Pris: Kr. 500
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FREMMEDSPROG
ENGELSK

Nye veje til mundtlighed
Lise Fenger Poulsen
På dette kursus er der fokus på mundtlighed og en aktiv undervisning, hvor
motivationen er i top. Vi afprøver sammen tasks og aktiviteter, der skaber rum
for samtale og styrker ordforrådstilegnelsen. Det meste vil være en del af forløb,
som kan bruges direkte i din årsplan.
Haderslev 07-03-2023 - Pris: Kr. 1075
Webinar: eTwinning i fremmedsprogsundervisningen
Lisbeth Kodal
Vil du give dine elever mulighed for at deltage i autentiske sprogmøder i et
internationalt perspektiv? På dette eTwinning-Webinar, lærer du hvordan du
med eTwinning etablerer, planlægger og gennemfører internationale
onlinesamarbejder i engelsk-, tysk- og franskundervisningen/franskfaget.
Online 27-03-2023 - Pris: Kr. 300
Let’s go on a scavengerhunt!
Finn Faurbye & Lise Fenger Poulsen
Tag engelsk med ud af klassen og lad dine elever arbejde med sproget på
gangen, i skolegården eller i dit nærområde. Kom på et kursus, hvor vi skal
arbejde med scavengerhunts. Lær hvordan du nemt laver løb og aktive
problemløsende aktiviteter med digitale værktøjer og hjemmesider.
Haderslev 29-03-2023 - Pris: Kr. 775
Vær på forkant med din årsplan i engelsk og tysk
Susanne Ries & Lise Fenger Poulsen
Besøg udlånssamlingen i Jels og se de spændende nye og kendte materialer til
din fremmedsprogsundervisning. Der vil være mulighed for at netværke og
videndele og høre nyt fra engelsk og tysk.
Jels 26-04-2023 - Pris: Gratis
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FREMMEDSPROG
TYSK
http://cfulink.dk/ucsydtysk

Webinar: eTwinning i tyskundervisningen
Lisbeth Kodal
Vil du give dine elever mulighed for at deltage i autentiske sprogmøder i et
internationalt perspektiv? Så tilmeld dig dette eTwinning-Webinar, hvor du lærer,
hvordan du med eTwinning etablerer, planlægger og gennemfører
internationale onlinesamarbejder i tyskfaget.
Online 01-09-2022 - Pris: Kr. 300
Dialoge und Rollenspiele im Deutschunterricht
Miriam Pahl Inänit & Susanne Ries
Skab et levende, motiverende og kommunikativt læringsrum med dialoger og
rollespil. På dette kursus ser vi nærmere på, hvordan man med dialoger og
rollespil kan planlægge og gennemføre en handlingsorienteret undervisning, der
fremmer elevernes mundtlige kompetencer.
Haderslev 27-10-2022 - Pris: Kr. 1450
Webinar: Startklar til prøverne i tysk
Susanne Ries
Bliv opdateret på de mundtlige og skriftlige prøver i tysk og få styr på de nyeste
bestemmelser og tiltag fra UVM.
Online 07-12-2022 - Pris: Kr. 500
Geschichtenwerkstatt mit Ozobot
Nada Meri Pedersen & Susanne Ries
På dette kursus dykker vi ned i Ozobottens univers og udforsker, hvordan
inddragelse af teknologiforståelse i tyskundervisningen understøtter elevernes
sprogproduktion og skaber et motiverende og kreativt læringsmiljø.
Haderslev 19-01-2023 - Pris: Kr. 975
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FREMMEDSPROG
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Kommunikative Spiele im Deutschunterricht
Susanne Ries
Få gang i samtalen med kommunikative spil. Dette kursus sætter fokus på de
mundtlige sprogfærdigheder og giver et bud på, hvordan kommunikative spil og
lege understøtter elevernes sprogtilegnelsesproces gennem aktiv deltagelse og
afprøvning af sproglig viden.
Esbjerg 20-03-2023/ Haderslev 22-03-2023 - Pris: Kr. 1375
Webinar: eTwinning i fremmedsprogsundervisningen
Lisbeth Kodal
Vil du give dine elever mulighed for at deltage i autentiske sprogmøder i et
internationalt perspektiv? På dette eTwinning-Webinar lærer du, hvordan du
med eTwinning etablerer, planlægger og gennemfører internationale
onlinesamarbejder i engelsk-, tysk- og franskundervisningen.
Online 27-03-2023 - Pris: Kr. 300
Vær på forkant med din årsplan i engelsk og tysk
Susanne Ries & Lise Fenger Poulsen
Besøg udlånssamlingen i Jels og se de spændende nye og kendte materialer til
din fremmedsprogsundervisning. Der vil være mulighed for at netværke og
videndele og høre nyt fra engelsk og tysk.
Jels 26-04-2023 - Pris: Gratis
Schreibprozesse im Deutschunterricht
Susanne Ries
Dette kursus sætter fokus på progressive og kreative skriveprocesser, som tager
udgangspunkt i elevernes sproglige viden og viden om verden, og som
kontinuerligt udvider deres ordforråd, viden om grammatiske strukturer og
forståelse for forskellige skriverammer.
Haderslev 08-05-2023/ Esbjerg 09-05-2023 - Pris: Kr. 1375
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Lækre læremidler til de 3 kulturfag
Lasse Hollbaum Vinther
Hurra så er sommerferien ovre, og vi sprudler af virkelyst. Vi fejrer det med
læremidler, kaffe og kage!
Så mød op, hvis du vil opdateres på dit fag i historie, samfundsfag og
kristendomskundskab.
Haderslev 18-08-2022/ Esbjerg 24-08-2022 - Pris: Gratis
Ny i faget - fortvivl ikke! Historie
Lasse Hollbaum Vinther
Ny i faget? - Trænger du til at få et overblik over historiefaget - hvorfor og
hvordan man kan undervise i historie, og hvordan vi styrker elevernes
kildekritiske kompetence?
Esbjerg 08-09-2022 - Pris: Kr. 1175
Ny i faget? Fortvivl ikke! - Samfundsfag
Lasse Hollbaum Vinther
Er du ny underviser i samfundsfag, eller trænger du til nye inputs til din
undervisning i faget?
Vi danner et fagligt og fagdidaktisk overblik over faget, og hvordan man kan
arbejde med forskellige temaer - både klassiske og nye.
Esbjerg 29-09-2022 - Pris: Kr. 1175
Sådan arbejder du med escaperoom, VR-briller og 360° kameraer i
kulturfagene
Lasse Hollbaum Vinther & Finn Faurbye
VR- briller og 360 grader kameraer - det lyder da meget sjovt, men hvordan
pokker kombinerer jeg det med noget fagligt?
Det korte svar kan være Escaperooms, men det er meget mere…
Haderslev 05-10-2022 - Pris: Kr. 950
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Historielærernes dag 2022
Jubilæum uden jubel. Wannsee-konferencen, hvor den endelige tilintetgørelse af
jøderne blev planlagt, har 80 år på bagen i 2022. Hvordan skal nutidens
samfund og skoler forholde sig til sådanne begivenheder? Skal vi åbne og kigge
på rædslerne eller lade jubilæer, mindedage, livsløgne mv ligge?
Jelling 26-10-2022/ Roskilde 27-10-2022
VOYAGER - Når natur- og kulturfag mødes
Troels Riknagel
Generationsforurening, skattejagt, atomfysik og gamle sager.
Kom ud i virkeligheden med autentiske problemstillinger og få 3 konkrete,
tværfaglige forløb, som bygger bro imellem natur- og kulturfag med hjem.
Varde & Oksbøl 02-11-2022 - Pris: Kr. 1625
Bevægelse og faglig læring i kulturfagene
Rudi Lauridsen
Du får inspiration til og afprøver 8 forskellige undervisningsmetoder, som kan
anvendes til at kombinere bevægelse med bearbejdning af faglig viden i
kulturfagene.
Esbjerg 03-11-2022 - Pris: Kr. 1350
Bots, Fake News, disinformation - Er du og dine elever klar til virkeligheden?
Lasse Hollbaum Vinther, Martin Bach Poulsen & Finn Faurbye
Gennem oplæg, fagrettede workshops, hands on erfaringer og masser af gode
eksempler får du serveret, hvad og hvordan du konkret kan undervise i
kildekritisk kompetence, teknologiforståelse, og digital myndiggørelse i dansk og
samfundsfag.
Haderslev 10-11-2022 - Pris: Kr. 1625
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Turen til Folketinget
Centre for Undervisningsmidler samarbejder med Folketinget om kurset "Turen
til Folketinget".
Mød op i Folketinget og få en spændende og inspirerende dag på Borgen.
Oplæg fra et Folketingsmedlem, omvisning, frokost i Snapstinget, mediernes
rolle samt overblik over undervisningstilbud fra Folketinget.
København 14-11-2022 - Pris: Kr. 450
Prøven i historie, samfundsfag og kristendomskundskab - orientering og
vidensudveksling
Lasse Hollbaum Vinther
Få en kort orientering omkring prøveformen i kulturfagene samt en
gennemgang af prøveforløbet. Der vil være mulighed for spørgsmål og evt.
vidensudveksling mellem kolleger.
Esbjerg 22-02-2023/ Haderslev 23-02-2023 - Pris: Kr. 500
Samfundsfagslærerens dag - 2023
Få spændende indspark, ny inspiration og viden fra førende didaktikere og
væsentlige samfundsfaglige profiler.
Århus 21-03-2023/ Roskilde 22-03-2023
Filosofi i skolen - en undersøgende og dialogisk praksis
Louise Nabe-Nielsen
På kurset præsenteres teoretiske og praktiske perspektiver på, hvad det vil sige
at filosofere med sine elever. Der gives eksempler på forskellige temaer, øvelser
og materialer, som kan danne ramme om den filosofiske undersøgelse inden for
fagenes rammer.
Haderslev 30-03-2023 - Pris: Kr. 1300
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NATURFAG, INNOVATION &
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Robotarm - Bliv dus med Dobot
Chris Krogsøe Mienert & Finn Faurbye
Robotarme bruges meget i industrien. På kurset lærer du den robotarm at
kende, som du kan låne fra CFU's samling til brug i din undervisning.
Du bliver klædt på til de forskellige måder at programmere robotarmen på.
Esbjerg 14-09-2022 - Pris: Kr. 1975
Ultra:Bit Internet Of Things
Tina Damsgaard Skivild & Chris Krogsøe Mienert
Afprøv Internet of things og få lavet forløb, du kan bruge i din undervisning.
Om du vil arbejde med ”smart home” eller dataopsamling i naturfag, så får du
på kurset mulighed for at arbejde med IOT med en wappstobit og en række
sensorer, motorer og trykknapper.
Haderslev 06-10-2022 - Pris: Gratis
VOYAGER - Når natur- og kulturfag mødes!
Troels Riknagel
Generationsforurening, skattejagt, atomfysik og gamle sager.
Kom ud i virkeligheden med autentiske problemstillinger og få 3 konkrete,
tværfaglige forløb, som bygger bro imellem natur- og kulturfag med hjem.
Varde & Oksbøl 02-11-2022 - Pris: Kr. 1625
Breakoutbox - et mini escaperoom
Chris Krogsøe Mienert & Finn Faurbye
Få dine elever til at løse mysterier ved at lade dem anvende opnået viden fra
undervisningen. Målet er at finde frem til koden på hængelåsen på
breakoutbox’en. En engagerende metode til mange fag.
Esbjerg 23-11-2022 - Pris: Kr. 1300
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Kreativ bogføring
Chris Krogsøe Mienert
Tag hurtige notater, få samlet dine opgavelister, oversigter, kreative ideer,
oplevelser, aftaler. På kurset får du arbejdet med hurtig notestagning, og
hvordan du holder styr på næsten alt i en notesbog.
Haderslev 04-01-2023 - Pris: Kr. 1175
Smarthouse Ultrabit
Chris Krogsøe Mienert
Design et smarthouse i dukkehusstørrelse. Installer sensorer, motorer, lys mv. og
styr det hele. Programmeringen foregår på micro:bits. Kurset giver indblik i
automatisering af hjemmet.
Haderslev 22-02-2023 - Pris: Gratis

Hurtig genvej til fagene:
http://cfulink.dk/ucsydnaturfag
http://cfulink.dk/ucsydinnovation
http://cfulink.dk/ucsydteknologi
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SUNDHED & TRIVSEL
http://cfulink.dk/udsydsundhed

Snus
Mia Lund Hartmann
Snus er efterhånden en udfordring på alle skoler, og dette kursus giver viden om
snus - indhold, udbredelse, afhængighed, lovgivning m.m., så du er klar til at gå
i dialog med dine elever herom.
Haderslev 09-11-2022/ Esbjerg 15-03-2023 - Pris: Kr. 675
Seksualundervisning
Sanne Birkmose & Mia Lund Hartmann
Du får den nyeste viden på området samt konkrete tips og råd til, hvordan du
griber undervisningen an, og bliver præsenteret for nye
undervisningsmaterialer, der understøtter dette - både bøger, film og
hjemmesider.
Afslutningsvis får du en undervisningsplan.
Esbjerg 24-01-2023 - Pris: Kr. 1350
Inklusion og trivsel - Få trivsel ind i klassen uden ekstra arbejde
Sanne Birkmose
Kurset giver dig viden om forskellige ofte sete diagnoser og
adfærdsudfordringer samt konkrete tip til håndtering af disse.
Haderslev 23-03-2023 - Pris: Kr. 1075
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Snit og filt- et H&D kursus i naturen
Jørn Thomsen
I Haderslev Dyrehaves naturværksted vil vi snitte og filte. Vi er klar med værktøj
til forskellige former for aktiviteter, der kan foregå i skoven, ved søen, i
skolehaven eller ved et bålsted ved skolen. På kurset vil der være
snitteaktiviteter og forskellige former for filteaktiviteter.
Haderslev Dyrhave 16-08-2022 - Pris: kr. 675/ Medlemmer af H&D kr. 400
Slibekursus- kend din slibemaskine
Kristian M Jørgensen
Der er mange nye undervisere i H&D værkstedet, der ikke har erfaringer med
værktøjsslibning. Vi tilbyder et grundkursus i slibning af kniv, høvl, båndkniv,
stemmejern mm. Der vises våd og tør slibning. Medbring selv slibemaskine og
værktøj, der trænger til slibning.
Bramming 06-09-2022 - Pris: kr. 675/ Medlemmer af H&D 400 kr.
Juleværkstedet- ideer og inspiration
Birte-Lis Purreskov
Så er det igen tid til at søge ideer og inspiration til jul i H&D lokalet. Det kan
være spil og legetøj relateret til julen, figurer som hører julen til -nisser, engle,
hjerter, stjerner, juletræer. Vi bruger mange forskellige materialer; bløde som
hårde. Medbring gerne egne ideer til vidensdeling.
Ribe 27-10-2022 - Pris: kr. 675/ Medlemmer af H&D kr. 400
Grøn sløjd – foreningens snittetrailer præsenteres
Jørn Thomsen
Grøn sløjd er et område, der kan udvides i mange retninger. Materialer og
teknikker kan udfordre alle klassetrin både i starten af forløbet for H&D, men
også senere. Vi vil præsentere arbejdet med grøn sløjd via vores veludstyrede
snittetrailer. Hands on er en stor del af kurset.
Varde 23-05-2023 -Pris: kr. 675/ Medlemmer af H&D kr. 400

19

Kontaktperson
Kursussekretær
psvi@ucsyd.dk I 7266 3312
Du kan bestille flere kursusoversigter
Eller downloade en PDF-version fra
vores hjemmeside.

TAK FORDI DU LÆSTE MIG
- JEG KAN GENBRUGES

http://cfulink.dk/cfukurser

