Vi er helt enormt glade for, at Villumfonden har valgt at støtte CFU’s arbejde med praktikernetværk
for teknologiforståelse. Det betyder, at vi – og de øvrige CFU’er – kan fortsætte med at drive
regionale netværk og tilbyde forskellige aktiviteter gratis.
Som del af netværket vil du få mulighed for at deltage i større eller mindre grad. Du kan tilmelde
din skole til en af de følgende pakker.
Pakke 1. Her kan man deltage i en række netværksarrangementer. Disse planlægges løbende og kan
være store eller små, og have forskellige målgrupper.

•

Den første netværksarrangement kan du læse om sidst i dette dokument.

•

Pakke 2. Her har vi timer til deltagelse i fagteammøder på skolerne, hvor vi kan komme ud
og sparre/vejlede helt lokalt i forhold til teknologiforståelse. Dette kan både handle om
teknologiforståelse generelt, men også mere fagspecificeret. Det konkrete indhold aftales fra
gang til gang mellem konsulent og skole.

•

Pakke 3. Sidst, men ikke mindst, får skoler i praktikernetværket mulighed for sammen med
andre skoler at deltage i lidt længere forløb, som vil veksle mellem kurser og lokale
afprøvninger.

Alle muligheder vil blive foldet ud på hjemmesiden: www.tek-netværket.dk. Hvis du gerne vil høre
mere inden eller måske har ønsker til et særligt netværksarrangement, er du velkommen til at skrive
eller ringe til Nada Meri Pedersen nmpe@ucsyd.dk / 72665902.

Den første netværksarrangement er klar
Og den bliver afholdt d. 2. december kl. 12.00-16.00.
Her er alle landets CFU’er gået sammen om at etablere et online netværksarrangement.
Eftermiddagen vil starte med et indledende webinar om fagligheden. Derefter vil der være 17 online
workshops at vælge i mellem, som dækker mange fag. Til sidst slutter vi af i de enkelte regioner
med at løfte sløret for forårets regionale aktiviteter. Læs mere
Jeg vil i løbet af de kommende uger kontakte dig og høre om ovenstående er noget, som jeres
kommune kunne være interesseret i.
Mange hilsner
Nada Meri Pedersen

