TIL ALLE LÆRERE

CFU KONFERENCE 2022
TORSDAG D. 10. FEBRUAR 2022 - HADERSLEV

CFU KONFERENCE 2022

CFU Konferencen er vores årlige dag, hvor vi gerne vil
give jer berigende oplæg, faglig opdatering og vise nogle
af CFU's mange materialer og muligheder.
Dagen har de seneste år haft en række forskellige navne
fra bl.a. Skolebibliotekarernes dag og Læringscenterets
dag og har været fokuseret mod skolebibliotekarer og
dansklærere.
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Vi vil nu gerne ændre på rammerne for dagen og åbne
den op for alle skolens forskellige vejledere og lærere.
Derfor vil den fremover hedde CFU Konferencen og
henvende sig bredt til de forskellige fag i skolen.
Konferencen vil fremover blive afholdt en gang årligt den sidste torsdag inden vinterferien og vil skiftevis blive
afholdt i henholdsvis Haderslev og Esbjerg. Vi starter med
at afholde den i Haderslev i 2022, og i 2023 vil den blive
afholdt i Esbjerg.

PROGRAM

Torsdag d. 10. februar 2022 - Campus Haderslev - Festsalen
Kl. 08.30-09.00
Kaffe og rundstykker
Kl. 09.00-09.10
Velkomst
Kl. 09.10-10.10
Oplæg "Den kritiske og undersøgende gruppesamtale" v. lektor og Ph.d. Eva Dam Christensen, UCSYD
Kl. 10.10-10.30
Pause
Kl. 10.30-11.15
Workshop runde 1 (du skal vælge workshop her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1202/)
Kl. 11.20-12.10
Markedsplads
Matematik
Dansk
Engelsk og tysk
Naturfag
Kulturfagene
CFU film og tv i undervisningen
Sundhed
Kulturtilbud
Teknologier i udlånssamlingen
Udlån, spørgsmål og booking
Kl. 12.10-12.55
Frokost
Kl. 13.00-13.45
Workshop runde 2 (du skal vælge workshop her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1202/)
Kl. 13.45-14.00
Pause
Kl. 14.00-15.00
Oplæg "Udeskole" v. lektor Marianne Hald, UCN
Kl. 15.00
Farvel og på gensyn
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Oplæg
formiddag

Oplæg
eftermiddag

Den kritiske og undersøgende
gruppesamtale

Udeskole i praksis - hvordan?

Oplæg v. lektor og Ph.d. Eva Dam Christensen, UCSYD

At benytte skolens omgivelser, som en del af
undervisningen, er værdifuldt med henblik på at styrke
elevernes glæde og motivation for læring. Eleverne kan
gennem krop og sanser opleve, anvende viden, afprøve
metoder og få helt konkrete erfaringer, der støtter op om
den boglige viden. Eleverne lærer ved at være et sted og
i en kultur - og gøre for at lære.
Det sted vi vælger at besøge, og det der skal ske,
afhænger af det enkelte fag. Det gælder altså om at få
øje på det enkelte fags muligheder.

En kritisk mundtlig (gruppe-)samtale kræver undervisning
i samtalen som genstandsfelt. Spørgsmålet lyder,
hvordan kan man udvikle og understøtte potentialet i
elevernes gruppesamtaler gennem arbejdet med en
kritisk og undersøgende gruppesamtale?
Jeg giver et bud på, hvordan man kan arbejde med den
kritiske gruppesamtale i undervisningen ved hjælp af fire
kritiske samtaletyper og forskellige typer af
observationer, som eleverne selv foretager.
Det er bl.a. den faglige nysgerrighed, lytningen samt
kvaliteten i at være uenige, som får betydning for
elevernes kritiske gruppesamtale.
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Oplæg v. lektor Marianne Hald, UCN

Oplægget bygger på nyeste forskningsbaseret viden og
tager desuden udgangspunkt i en model til planlægning
af udeskole, fra bogen "Udeskole i teori og praksis" samt
en række studier og konkrete erfaringer fra praksis.
Gennem brug af modellen vil vi gå i dybden med temaer
som: stedets muligheder, forberedelsen før vi går ud,
klasseledelse, sammenhænge mellem ude og inde,
elevernes undersøgende arbejde og eleverne sproglige
udvikling.

WORKSHOP RUNDE 1

Formiddag
Kom videre med Ultra:bit
Mange har prøvet at snuse til micro:bits, men hvordan kommer man videre? Vi kigger på diverse udvidelser og ser på,
hvilke muligheder der er i forskellige fag. Få konkrete forløb med hjem.
v. konsulent Chris Krogsøe Mienert

Seksualundervisning på mellemtrinnet
Få et undervisningsforløb til din klasse klar til brug med opgaver og sidehenvisninger.
Få gode råd til hvordan du tager hul på undervisningen om seksualitet samt tips til vigtige overvejelser, inden emnet
tages op.
v. konsulenter Sanne Birkmose & Mia Lund Hartmann

Dataopsamling med din mobiltelefon og vores sensorer
Undersøgelser med dataopsamling er et must i naturfagene. Her kan du få snust til, hvordan det kan gøres, og hvilke
sensorer du kan låne ved CFU.
v. konsulent Tina Damsgaard Skivild

Escape rooms i engelsk
Lær at lave storybaserede escape rooms i ThingLink.
Få den hurtige intro til digitale escape rooms, som kan danne ramme om alt lige fra læse- og lytteforståelse eller
grammatik.
Med escape rooms kan du skabe nysgerrighed og motivation i dine engelsktimer igennem problemløsning.
v. konsulent Lise Fenger Poulsen

Er du krænkelsesparat?
Hvornår er vi krænket og hvornår krænker vi
I mødet med andre mennesker kan holdninger, vaner, handlinger og ytringer måske være krænkende for andre.
I denne workshop dykker vi ned i fænomenet krænkelse. Hvad er krænkelse? Hvorfor er vi så krænkede i dag? Hvordan
sikrer vi, at krænkelse bliver taget alvorligt og omvendt ikke bliver latterligt?
v. konsulenter Lasse Hollbaum Vinther & Finn Faurbye Paulsen
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WORKSHOP RUNDE 2

Eftermiddag
Kom videre med Ultra:bit
Mange har prøvet at snuse til micro:bits, men hvordan kommer man videre? Vi kigger på diverse udvidelser og ser på,
hvilke muligheder der er i forskellige fag. Få konkrete forløb med hjem.
v. konsulent Chris Krogsøe Mienert

Matematik i indskolingen
Det handler om matematisk opmærksomhed i starten af indskolingen. Det vil være en hands on præsentation af en ny
udlånskasse med masser af ideer og materialer til at skabe den matematiske opmærksomhed.
v. konsulent Nada Meri Pedersen

Lav feltarbejde i kulturfagene/historie med 360° kameraer
Sådan kan du få historieundervisningen ud af klasserummet. Gennem workshoppen får du et ultrakort kursus i at
anvende 360 graders kameraer samt udvalgte skoletube apps i historieundervisningen, sådan at dine elever kan lave
autentiske fortællinger om fortiden i jeres nærmiljø.
v. konsulenter Lasse Hollbaum Vinther & Finn Faurbye Paulsen

E-bøger og overlay
Bliv mere tryg ved brugen af e-bøger i danskundervisningen. Du vil få en gennemgang af e-bogens fordele, og hvordan
den bookes og bruges. Samtidigt vil du få en indføring i de mange ekstra muligheder og opgaver, et overlay tilfører til
e-bogen. Et overlay er et ekstra lag af opgaver, som lægges ind over e-bogen, så eleverne møder dem undervejs i
deres læsning.
v. konsulenter Martin Bach Poulsen & Majbritt Sommer

Film i tyskundervisningen
På mitCFU findes der et hav af tyske film og tv-udsendelser, både med og uden undertekster. Hvordan udvælger og
inddrager du dem i din tyskundervisning? Få inspiration til din undervisning og et overblik over de nyeste udsendelser.
v. konsulent Susanne Ries
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Kursusnr. 11461
Tilmelding online:
http://cfulink.dk/ucsyd11461
Valg af workshops:
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1202/
Tidspunkt:
Torsdag d. 10. februar 2022 fra kl. 08.30-15.15
Sted:
UC SYD
Lembckesvej 7
6100 Haderslev
Pris:
Kr. 500
Tilmeldingsfrist
13. januar 2022
(Efter fristen vil tilmeldte få besked om konferencen
gennemføres eller aflyses. Gennemføres konferencen, kan
man tilmelde sig indtil dagen før)

ucsyd.dk/cfu

