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FORORD
Du sidder med Københavns Professionshøjskoles nye kursus- og
uddannnelseskatalog i hånden eller læser det på skærmen. I det
findes en stort udvalg af aktuelle kurser, konferencer og diplommoduler inden for skoleområdet og det pædagogfaglige område,
som giver dig som lærer, pædagog, leder eller andet en bred vifte
af muligheder for at videreuddanne dig. Måske er der et forløb,
som kan realisere dit ønske om faglig udvikling eller bidrage til at
løse de udfordringer, som du står over for i din hverdag.

Fælles om fremragende undervisning

Videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole handler om,
hvordan vi sammen med dig kan forbedre livet for børn og unge –
i al sin komplicerede enkelhed, kunne man sige. Det handler om dit
faglige jeg, dit praktiske jeg og ikke mindst om din ambition om at
gøre det endnu bedre. Din erfaring og motivation skal i mødet med
de læreprocesser, som finder sted i vores undervisning, føre til
meningsfulde handlinger i din praksis.
Det er noget, vi finder frem til sammen. På Københavns Professionshøjskole har vi nemlig 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, der er
hjertet af din gerning.

Vi er sat i verden for at støtte og udfordre dig

Det, du lærer hos os, skal du kunne bruge, umiddelbart efter
forløbet er afsluttet. Ofte sammen med andre og bragt i anvendelse i en sammenhæng, der aldrig helt kan forudsiges. Vi sigter
mod, at det løft, du opnår, omsætter sig til et løft for børn og
unge, der har brug for det. Det kræver indsigt og ny viden ikke
alene at følge med, men også kritisk og konstruktivt at omfavne
og forandre udviklingen.
Finder du ikke det helt rigtige for dig, dit team eller din skole i
vores katalog, så kontakt os – hvad enten det drejer sig om et
kursus, en diplomuddannelse eller et skræddersyet forløb.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
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Konference

IDV2212CM800
19.01.2022
7 timer

KURSER

Når koden er knækket
I januar 2022 afholder KP’s Videreuddannelse igen den årlige konference
’Når koden er knækket’ med et aktuelt og varieret program om børns læsning og
skrivning. Program, pris og link til tilmelding offentliggøres på kp.dk i august 2021.
Målgruppe: Læsevejledere, danskvejledere, dansklærere og andre interesserede

Læse- og skriveteknologi i undervisningen
CFU129009
25.01.2022
6 timer
1.700 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Konference

CFU119019
01.09.2021
7 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Online

CFU129023
03.05.2022
Indskoling
CFU129024
17.05.2022
Mellemtrin

CFU129010
31.01.2022
6 timer
1.000 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

CFU-online: Nyt til danskfaget
Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de
nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og
udskoling, som du kan låne til din elever på mitcfu.dk. Du får masser af inspiration
til, hvordan du kan kombinere materialerne og bringe dem i spil i din undervisning.
Eftermiddagene bliver afholdt online, så du kan deltage, uanset hvor du er.
Ansvarlige: CFU’s pædagogiske danskkonsulenter
Målgruppe: Dansklærere, danskvejledere og læringsvejledere

Børn er klar til at bruge skriftsproget allerede i førskolealderen, og forskning viser,
at det styrker deres læsefærdigheder at skrive meget og gerne tidligt. Metoden
opdagende skrivning lægger op til, at eleverne skriver fra første dag i børnehaveklassen. F+å konkrete anvisninger og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge
din undervisning i opdagende skrivning.
Underviser: Sara Hannibal, lektor på KP
Målgruppe: Pædagoger og børnehaveklasseledere

Tidlig og sikker læse- og skrivestart
CFU129015
01.02.2022
3 timer
650 kr.
Tilmeldingsfrist
04.01.2022

CFU129025
10.05.2022
Udskoling
1½ time
Gratis
Tilmeldingsfrist
1 uge før

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive,
hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset
giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen. Du får også selv fingre i de nyeste
apps og programmer samt idéer til, hvordan de kan bruges i praksis.
Undervisere: Helle Bonderup, lektor, og Allan Madsen, konsulent
Målgruppe: Lærere, læsevejledere, ordblindelærere og it-vejledere

Opdagende skrivning i børnehaveklassen

Dansklærerens dag 2021
Tørster du efter at blive opdateret inden for dit fag? På Dansklærerens dag bliver
du præsenteret for et varieret og vedkommende program, som sætter spot på
aktuelle temaer. Program udsendes og offentliggøres på cfu.kp.dk i foråret 2021.
Målgruppe: Dansklærere, danskvejledere og læringsvejledere

DANSK

Bliv klædt på til at gennemføre en funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning med gentaget stavning og læsning. Få idéer til, hvordan du kan inddrage
læseteater i den helt tidlige begynderundervisning, og hvordan du kobler bevægelse
til danskfaget. Du får inspiration til at tilrettelægge læsekurser i fiktion og nonfiktion med tydelig inddragelse af forældre.
Underviser: Helle Dyhr Fauerholdt, læsevejleder og forfatter
Målgruppe: Dansklærere i 0.-3. klasse samt læsevejledere

Giv dine elever læseglæde og fiktionskompetence
CFU219011
12.10.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
14.09.2021

God litteraturundervisning har fokus på elevernes oplevelse, indlevelse og sanser,
og den skaber både glæde og begejstring. Du får idéer til, hvordan du tilrettelægger
en litteraturundervisning, der med en undersøgende tilgang og fokus på æstetiske
læreprocesser giver eleverne lyst til at læse litteratur – samtidig med at de får
fiktionskompetence og opnår masser af faglig læring.
Underviser: Kenneth Jakobsen Bøye, læremiddelforfatter og redaktør
Målgruppe: Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen

Kom godt i gang med danskfaget i 0.-2. klasse

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72

IDV214217111
Fra 04.10.2021
5x5 timer
6.875 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.09.2021

Bliv inspireret til en involverende danskundervisning, der styrker den tidlige læseog 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 og Dorte Østergren-Olsen, lektorer på KP
Målgruppe: Børnehaveklasseledere, pædagoger og dansklærere i indskolingen
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Guided Reading
– differentieret læseundervisning i indskolingen
CFU129005
24.01.2022
3 timer
750 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Guided Reading er et anderledes bud på en differentieret læseundervisning for
samtlige elever i klassen. Læsningen foregår på homogene læsehold, hvor eleverne
hver dag bliver guidet i deres læsning af underviseren. Læseforståelse og samtale
om det læste er centrale elementer i Guided Reading.
Underviser: Lisbeth Skov Thorsen, læse- og udviklingskonsulent
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen, børnehaveklasseledere og læsevejledere

Grib litteraturen på mellemtrinnet
– læs litteratur med krop og sjæl
CFU219060
30.09.2021
6 timer
1.050 kr.
Tilmeldingsfrist
02.09.2021

Guided Writing
– differentieret skriveundervisning i indskolingen
CFU129008
24.01.2022
3 timer
750 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Guided Writing er en struktureret skriveundervisning i indskolingen, der tilgodeser
alle elever i klassen uanset skriveniveau. Bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde
med undervisningsdifferentiering i din skriveundervisning, og hvordan du kan anvende dine elevers egne tekster til undervisning i fonologi og grammatik samt til
andre sproglige aktiviteter.
Underviser: Pernille Therkelsen, lærer og læsevejleder
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen, børnehaveklasseledere og læsevejledere

Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Elevernes sprogforståelse er afgørende for deres læseforståelse. Hvordan kan du
undervise i sprogforståelse i læsning, før eleverne er blevet selvstændige læsere?
På kurset får du viden om og idéer til undervisning i ordkendskab, inferenser
(tankeslutninger) og tekststrukturer. Du bliver desuden trænet i at stille spørgsmål
til steder i tekster, som kræver, at eleverne drager inferenser.
Underviser: Hanne Trebbien Daugaard, ph.d., selvstændig og lærebogsforfatter
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen samt læsevejledere

CFU219025
24.08.2021
6 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Hvordan kan man på en effektiv måde tilrettelægge korte, intensive forløb for en
mindre gruppe elever i læse- og skrivevanskeligheder? Du får idéer til kortlægning af
elevernes vanskeligheder og konkret indhold til afgrænsede faglige forløb med fokus
på forskellige aspekter af læse-/skriveprocessen: ’Interaktiv skrivning’ (0.-1. kl.),
’Balanceret læseundervisning’ (1.-3. kl.) og ’Skub på tekstforståelsen’ (2.-8. kl.).
Underviser: Lis Pøhler, konsulent og lærebogsforfatter
Målgruppe: Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet samt læsevejledere

Tilmeldingsfrist
24.08.2021

Tilmeldingsfrist
07.02.2022

Bliv opdateret på danskfagets kompetenceområder, og få idéer til at udvikle og
tilrettelægge en engagerende og differentieret undervisning. Vi arbejder med kreative skriveprocesser, flydende læsning, fortolkning af nyere børne- og ungdomslitteratur, kritisk læse- og skrivekompetence samt brug af læse- og skriveteknologi.
Bliv inspireret til en tidssvarende danskundervisning, der skaber aktive elever.
Undervisere: Dorte Østergren-Olsen, Louise Rønberg og Minna Nørgaard Bruun, KP
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet
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Udvikling af elevers skrivekompetence kræver fokus på skriveglæde og skriveridentitet. Kreativ skrivning med udgangspunkt i sansninger er et effektfuldt afsæt,
som vil få eleven til at opleve skrivningen som meningsfuld og motiverende. Vi har
fokus på kommunikationssituationen, hvor væsentlige elementer i tekstproduktion
er hensigt, målgruppe, skriverolle og situation.
Undervisere: Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen og Merete Schou von Magius, lektorer
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Sammenhæng i danskfagets tekster
- fiktion og fagtekster på mellemtrinnet
CFU219047
28.09.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
31.08.2021

Engagerende og differentieret danskundervisning
på mellemtrinnet
IDV221217113
Fra 07.03.2022
4x6 timer
6.600 kr. + moms

Alle elever på mellemtrinnet kan have glæde af velstrukturerede læsekurser på
deres vej mod den eftertragtede flydende læsning. Ifølge forskning skal sådanne
læsekurser være intensive, indeholde flere komponenter og være tilpasset de enkelte elever. Du præsenteres for forslag til, hvordan du kan tilrettelægge et læsekursus for mellemtrinnet og afprøver undervejs forskellige typer af læseopgaver.
Undervisere: Mia Graae og Elsebeth Otzen, lektorer på KP og lærebogsforfattere
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet samt læsevejledere

Sansebaseret skriveundervisning
CFU219014
21.09 2021
4 timer
1.100 kr.

Elever i læse- og skrivevanskeligheder
CFU219009
30.08.2021
6 timer
1.650 kr.

Hvordan kan du organisere og variere din litteraturundervisning med en æstetisk
og sansebaseret tilgang, hvor der er plads til fællesskab og samtale? Få præsenteret 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 producere en brevkasse, en Book Bento eller en litteraturkuffert.
Underviser: Ulla Maria Michaelsen, lærer, læremiddelforfatter og blogger
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Bring dine elever i læseflow

Sprogforståelse i læsning – også i indskolingen
CFU129011
17.01.2022
4 timer
1.000 kr.

DANSK

De sidste par år er der udkommet en række opsigtsvækkende romaner, som er
særdeles velegnede til mellemtrinnets litteraturundervisning. Bliv præsenteret for
de allerbedste, og få masser af konkrete idéer til, hvordan de kan indgå i din undervisning. Vi drager også paralleller til fagtekster om fiktion, så der på en meningsfuld
måde skabes sammenhæng i danskfagets tekster.
Underviser: Trine May, læremiddelforfatter
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og PLC-medarbejdere

Billedfortællinger på mellemtrinnet
CFU219059
04.10.2021
6 timer
1.650 kr.
Tilmeldingsfrist
06.09.2021

I moderne billedfortællinger møder børn en mikroudgave af den komplekse verden,
der omgiver dem, og de får både æstetiske oplevelser og erfaringer med at navigere i en flertydig tekst. Vi går på opdagelse i de mange nye billedfortællinger, og du
får teori og konkrete idéer til, hvordan du kan skabe en undersøgende litteraturundervisning, hvor elevernes læseoplevelse og bogens æstetik og tematik er i fokus.
Undervis.: Janne Højrup Nielsen, cand.pæd., Søren Fanø, cand.pæd., master i børnelitt.
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet
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Korte skriveøvelser er vejen frem

Tag de næste skridt i skolens ordblindeindsats
IDV213222112
Fra 18.08.2021
3x5 timer
4.125 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Få viden og kompetencer til at justere din skoles lokale ordblindeindsats. Du får viden om ordblindevenlig didaktik, læse-skriveteknologi og fremmende organisatoriske forhold, og din skole tilbydes sparring om den konkrete lokale ordblindeindsats.
Formålet er at øge din skoles handlemuligheder med fokus på næste skridt i jeres
indsats for de ordblinde elever.
Underviser: Minna Nørgaard Bruun, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere for ordblinde elever i 4.-9. kl., læsevejledere og pædagogiske ledere

CFU219018
26.10.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
28.09.2021

Tilmeldingsfrist
22.06.2021

En god staveundervisning består ikke blot af diktater, men er struktureret og
systematisk. Den øger elevernes opmærksomhed på lydfølgeregler, morfemer, forvekslingsord, fremmedord m.m. og er tilpasset den enkelte elev, så eleven kommer
videre i sin staveudvikling. Du får indsigt i staveudvikling og konkrete forslag til,
hvordan du kan tilrettelægge en direkte staveundervisning for alle dine elever.
Underviser: Elsebeth Otzen, cand.pæd. i dansk og lærebogsforfatter
Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen samt læsevejledere

CFU219015
05.10.2021
4 timer
700 kr.
Tilmeldingsfrist
07.09.2021

Tilmeldingsfrist
17.08.2021

Skriftlig fremstilling har rykket sig de senere år – fra fokus på genrer til fokus på
kommunikationssituationen. Vi ser på, hvad eleverne rent faktisk skal lære fra 5.
klasse og frem, og hvad der skal være styrende i dansklærerens planlægning - både
på den korte og den lange bane. Vi genfinder overblikket og den røde tråd, og du får
masser af inspiration og konkrete idéer - lige til at hapse med hjem til undervisningen.
Underviser: Charlotte Rytter, lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen
Målgruppe: Dansklærere i 5.-9. klasse

CFU219048
02.11.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
05.10.2021

Engagér dine elever i litteratur med analyse, fortolkning
og refleksion
IDV214222112
Fra 27.10.2021
3x5 timer
4.125 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
29.09.2021

Få inspiration til at engagere dine elever i litteratur gennem indlevelse, analyse og
refleksion. Vi sætter fokus på kortprosa, billedbøger, børne- og ungdomslitteratur
samt nedslag i ny og ældre litteratur. Vi arbejder ud fra en undersøgende, sansebaseret og meningsfuld tilgang til litteratur med afsæt i elevernes forestillinger, undren
og skabende arbejde, så eleverne fortolker, reflekterer og opnår nye erkendelser.
Underviser: Dorte Østergren-Olsen, lektor på KP
Målgruppe: Dansklærere i 5.-9. klasse

Giv din mundtlighedsundervisning et boost! Eleverne udvikler sig inden for de
mundtlige genrer, når vi underviser i dem. Du får idéer og redskaber til at undervise
i mundtlighed og inspiration til at udvikle dine elevers kommunikative kompetencer.
Vi afprøver konkrete aktiviteter, og du får idéer fra undervisningsmaterialet 'Ordet
er dit' med hjem til din egen undervisning.
Underviser: Pernille Hargbøl Madsen, lærer, lektor og lærebogsforfatter
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Markante stemmer i tidens tekster
- fra Thomas Korsgaard til Sofie Linde

Stilen er død - vigtige pejlemærker i årsplan og forløb
CFU219017
14.09.2021
6 timer
1.200 kr.

Forskere peger på, at eleverne bør skrive mere i skolen. Men flere store opgaver
er ikke svaret. Spark stilen til hjørne, og lad korte skriveøvelser og leg med sproget
være det styrende. Få indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration
til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne skriver mere – uden at
du selv får mere rettearbejde. For tekster, vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.
Underviser: Charlotte Rytter, lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen
Målgruppe: Dansklærere i 5.-10. klasse

Giv dine elever ordet

Fra diktater til direkte staveundervisning
CFU219023
31.08.2021
6 timer
1.000 kr.

Vi sætter spot på nogle af de mest markante stemmer i tidens tekster og bevæger
os rundt i de tre tekstkategorier: litteratur, fagtekster og brugstekster. Du bliver
opdateret på nyere tekster inden for de tre kategorier, så du kan sammensætte
en varieret årsplan, der både har faglig tyngde og appellerer til eleverne. Og du får
selvfølgelig idéer til, hvordan teksterne kan indgå i danskundervisningen.
Underviser: Trine May, læremiddelforfatter
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Grib litteraturen i udskolingen
– læs litteratur med krop og sjæl
CFU219058
24.11.2021
6 timer
1.150 kr.
Tilmeldingsfrist
27.10.2021

Hvordan kan din litteraturundervisning i udskolingen blive mere levende, legende
og lærerig? Få præsenteret 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’ gennem fx litterær aktivisme, en brevkasse eller
bookstagram.
Underviser: Jan Frydensbjerg, pædagogisk konsulent, læremiddelforfatter og lærer
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72
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Sikkert greb om den mundtlige prøve
- overblik, fordybelse og formidling
CFU219007
13.09.2021
6 timer
1.450 kr.
Tilmeldingsfrist
16.08.2021

Har du brug for at få styr på de mange detaljer ved den mundtlige prøve i dansk?
På kurset får du indsigt i prøvens krav og muligheder, og du får inspiration til aktuelt indhold til brug i undervisningen. Vi arbejder med at udnytte prøvedelenes gode
potentialer, så eleverne kan få overblik og tilegne sig værktøjer til fordybelse samt
strategier til formidling.
Underviser: Birgitte Therkildsen, konsulent og læremiddelforfatter
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Konference

IDV2142CM800
23.11.2021
2x7 timer

Tilmeldingsfrist
17.08.2021

Er du ny lærer – eller er det længe siden, du har afholdt prøver i dansk – så kan
kravene til både den skriftlige og den mundtlige prøve med forløb, indhold og muligheder være en stor udfordring. Det kræver overblik at vejlede eleverne og finde
rundt i de forskellige regler, frister, kriterier, rammer og roller. Få en komplet guide
til de formelle krav ved den skriftlige og den mundtlige prøve i dansk.
Underviser: Birgitte Therkildsen, konsulent og læremiddelforfatter
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

IDV213217121
Fra 09.09.2021
2x6½ time
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
12.08.2021

Tilmeldingsfrist
09.08.2021

Eleverne bliver ikke dygtigere af test og prøver. Men de kan klare sig bedre til de
afsluttende prøver, hvis de i 8. og 9. klasse har arbejdet selvstændigt eller i differentierede grupper med tekster og opgaver, som ligner dem, de møder til prøverne.
De skal med andre ord bagom prøverne og arbejde med de faglige aspekter. Du får
konkrete idéer til, hvordan du kan undervise dine elever frem mod prøverne.
Underviser: Lis Pøhler, konsulent og lærebogsforfatter
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen og læsevejledere

Hvert år inviterer vi danske og internationale forskere og praktikere til at give deres
bud på flersprogethedens muligheder og udfordringer i uddannelsessystemet.
Fokus kan være på nyankomne elever, men temaet kan også være bredere som fx
flersprogethed som middel eller mål i grundskolen. Program, pris og link til tilmelding
offentliggøres på kp.dk i august 2021.
Målgruppe: Skoleledere, lærere, pædagoger, konsulenter, vejledere, forvaltningsfolk m.fl.

Hvordan lærer eleverne at udtrykke sig på en faglig måde? Dette kursus giver dig
modeller og værktøjer til at tilrettelægge din undervisning i fire faser - med sproget i fokus. Du bliver præsenteret for skabeloner, værktøjer og elevark, som du
kan tilpasse, og du får idéer til aktiviteter, du kan bruge direkte i din praksis. Bogen
'Broen til fagsproget' udleveres på kurset.
Underviser: Helene Thise, lektor på KP
Målgruppe: Lærere

Sprog, stilladsering og gode deltagelsesmuligheder
– dansk som andetsprog for ressourcepersoner

9.-klasseprøverne i læsning og retskrivning
CFU 219010
06.09.2021
6 timer
1.650 kr.

Multikulturelle skoler

Broen til fagsproget – idéer til din undervisning

Prøverne i dansk – for debutanter
CFU219008
14.09.2021
6 timer
1.450 kr.

DANSK SOM ANDETSPROG

IDV221217111
Fra 03.02.2022
2x6 timer
3.300 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
06.01.2022

Alle elever skal deltage i undervisningen og blive så dygtige, som de kan. Men
hvordan samarbejder faglæreren og DSA-ressourcelæreren bedst om opgaven?
Du får konkrete idéer til, hvordan faglærer og DSA-ressourcelærer kan samarbejde
om at skabe aktiv deltagelse for alle elever gennem fokus på sprog og stilladsering
i undervisningen.
Underviser: Ulla Lundqvist, lektor på KP
Målgruppe: Dansk som andetsprogsvejledere og -ressourcepersoner

Flersprogede elever i udskolingen
– hvordan stilladseres læringen i fagundervisningen?
IDV213222115
Fra 23.09.2021
4x4 timer
4.400 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
26.08.2021

Hvordan kan du løfte flersprogede elevers faglige og sproglige udvikling i udskolingen? Få viden om flersprogethed som en ressource for læringen, kompetencer til at
stilladsere læreprocesser og metoder til at skabe størst mulig læring for alle elever.
Få desuden redskaber og aktiviteter, som du kan omsætte i din daglige undervisning og på den måde støtte udviklingen af høj faglighed og stor trivsel i dit fag.
Underviser: Hanne Vandal Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Lærere i udskolingen

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72
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Konference

CFU129013
20.04.2022
7 timer
1.400 kr.

KURSER

Matematiklærerens dag 2022
Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens
dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med
gode kolleger. Program udsendes og offentliggøres på cfu.kp.dk i foråret 2022.
Målgruppe: Matematiklærere

Tilmeldingsfrist
20.03.2022

Undersøgende matematik og gode klasserumssamtaler
IDV214217114
Fra 06.10.2021
3x5 timer
4.125 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
08.09.2021

Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Oplever du også, at nogle elever står tidligt af matematikken? Og er det en udfordring at ramme både de lavt- og de højtflyvende matematikelever? Vi vil arbejde
med, hvordan du tilrettelægger den bedste indsats for elever i matematikvanskeligheder, så den passer til netop din skole. Du får bl.a. indsigt i kortlægning af elever i
matematikvanskeligheder og afprøver din egen tilrettelagte indsats på din skole.
Undervisere: Signe Gottschau Malm og Steffen Overgaard, lektorer på KP
Målgruppe: Matematiklærere og matematikvejledere

CFU219042
Fra 16.09.2021
3x3 timer
1.300 kr.
Tilmeldingsfrist
19.08.2021

Tilmeldingsfrist
01.12.2021

Hvad gør man, når en elev falder i et regnehul? Tidlig Matematikindsats er en målrettet og tidlig indsats til elever i matematikvanskeligheder, hvad enten disse har
baggrund i neurologiske, psykologiske, sociologiske eller didaktiske årsager. Du får
redskaber til hurtigt og effektivt at iværksætte støtte til elever, der er i – eller viser
tegn på at være i – vanskeligheder inden for den grundlæggende matematik.
Undervisere: Signe Gottschau Malm og Steffen Overgaard, lektorer på KP
Målgruppe: Matematiklærere og matematikvejledere

Oplever du også, at stoffet og resultaterne fra summative test er svære at bygge
videre på i elevernes videre læring? Evalueringsformer, som både bruger video,
audio og skriftlighed, nuancerer billedet af elevernes læring og giver dig overblik
over, i hvor høj grad de har lært det, du har sat som mål for undervisningen. Dermed
bliver det lettere at inddrage elevernes læring i planlægningen af det næste forløb.
Underviser: Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere

På tværs af matematik og naturfag

Tidlig Matematikindsats
IDV221222111
Fra 18.01.2022
4x6 timer
6.600 kr. + moms

Vil du gerne lave mere undersøgende og elevcentreret undervisning i matematik?
Vi vil arbejde med en forskningsbaseret model, der skal hjælpe dig til at forberede
og gennemføre en god matematisk undersøgelse - med henblik på at få elevernes
arbejde forbundet med undersøgelsens faglige pointer. Du vil både få konkrete
redskaber og inspiration til undersøgende aktiviteter med hjem uanset klassetrin.
Undervisere: Ida Redder Honoré, Mette Amalie Bundgaard, Signe Gottschau Malm, KP
Målgruppe: Matematiklærere

… og ikke alt, der tæller, kan tælles (Einstein)

Praksisrettet indsats for elever i matematikvanskeligheder
CFU219062
Fra 26.08.2021
6+3 timer
2.350 kr.

IDV213217111
Fra 01.08.2021
5x4 timer
5.500 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Få viden, færdigheder og kompetencer i at udvikle, skabe og facilitere et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik. Vi har fokus på, hvordan man med
afsæt i det metodologiske slægtskab mellem fagene og gennem iterative processer
kan udvikle konkrete tværfaglige forløb og tværprofessionelle læringsfællesskaber
- og dermed skabe vedkommende og vedblivende læring hos eleverne.
Undervisere: Martin Storm-Andersen, adjunkt på KP, m.fl.
Målgruppe: Lærere, vejledere og fagudvalgskoordinatorer i matematik, n/t og naturfag

De matematiske kompetencer i praksis
CFU219066
Fra 23.08.2021
6+3+3 timer
1.500 kr.
Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Den seneste Timss-undersøgelse viser en kraftig tilbagegang for eleverne i matematik. Men det betyder ikke, at vi skal opgive at undervise eleverne i de matematiske
kompetencer. Kompetencebaserede opgaver er stadig relevante, idet de både udfordrer eleverne i problemløsning og giver dem forståelse for basale regnestrategier.
Få bud på, hvordan du kan arbejde med de matematiske kompetencer i praksis.
Undervisere: Klaus Fink, konsulent, Torben Blankholm, lærer, og Mikael Skånstrøm, lektor
Målgruppe: Matematiklærere i 1.-10. klasse og børnehaveklasseledere

Matematik for fremmedsprogede elever

Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Hvordan inddrager du nyankomne og tosprogede elevers baggrund og matematikforståelse, så de bliver en ressource i undervisningen? Ved at anvende matematik
som en mediator mellem elevens modersmål og dansk understøtter du elevens
sprogudvikling generelt. På kurset bliver du præsenteret for undervisningsmaterialet ’Mod på Mat’, som indeholder temaer med fokus på samfund og dannelse.
Undervisere: Diana Rigtrup, ph.d. og lektor på KP, og Steffen Overgaard, lektor på KP
Målgruppe: Matematiklærere i 1.-10. klasse og lærere i modtageklasser
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CFU219061
18.08.2021
6 timer
1.650 kr.

MATEMATIK
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Slip fantasien løs, og fang eleverne med undersøgende
matematik

Matematik i børnehaveklassen
CFU219028
Fra 06.10.2021
2x3 timer
950 kr.
Tilmeldingsfrist
08.09.2021

Hvordan opdager dine elever matematikken i hverdagen? Ved at fokusere på den
viden, eleverne kommer med, kan du som pædagog eller lærer udvikle deres matematiske forståelse. Eleverne bliver engagerede, når I med udgangspunkt i deres
verden arbejder undersøgende i undervisningen. På kurset arbejder vi tværfagligt
med afsæt i Fælles Mål og læseplanen for børnehaveklassen.
Underviser: Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Pædagoger, lærere og matematikvejledere i børnehaveklassen

CFU219041
02.12.2021
6 timer
1.050 kr.
Tilmeldingsfrist
04.11.2021

Regnestrategier - for de yngste
CFU219038
27.09.2021
CFU219039
28.09.2021
6 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
30.08.2021

Alt for mange elever ender i matematikvanskeligheder, fordi de sidder fast i rigide
tællestrategier. Bliv klogere på regnestrategier, og få indsigt i deres betydning for
elevernes udvikling i matematik. Få desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så dine elever udvikler mange forskellige strategier og
vænnes til at tænke fleksibelt allerede fra deres første møde med tal.
Underviser: Maria Grove Christensen, matematikkonsulent, matematikvejleder og lærer
Målgruppe: Matematiklærere i 0.-3. klasse

Tilmeldingsfrist
01.09.2021

Hjælp dine elever med at videreudvikle gode og fleksible regnestrategier, og giv
dem en større forståelse for tal. Få idéer og inspiration til, hvordan du kan sætte
fokus på regnestrategier og sætte dem ind i en didaktisk sammenhæng. Du vil blive
præsenteret for masser af aktiviteter, som du kan bruge direkte i din undervisning.
Underviser: Maria Grove Christensen, matematikkonsulent, matematikvejleder og lærer
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-6. klasse

CFU219027
Fra 08.11.2021
6+3 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
11.10.2021

Tilmeldingsfrist
08.11.2021

Regneark er et obligatorisk hjælpemiddel i matematik, som rummer utrolig mange
muligheder for at arbejde med diagrammer, talfølger, statistik, sandsynlighed og
økonomi. Vi vil arbejde med fagområderne ved hjælp af både grundlæggende og
mere ’gemte’ funktioner, og vi vil se på design af diagrammer, både i forhold til det
visuelle og valg af repræsentation af data afhængigt af dagsordenen.
Underviser: Jonas Juul Hansen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-10. klasse

Det er nærliggende at starte træningsprogrammet, når planen bliver forstyrret af
virkeligheden. Kom og træn ’problem posing’ - at formulere problemer - og bliv
bedre til at skabe undersøgende aktiviteter i din daglige undervisning. Du får inspiration til forskellige typer af undersøgende aktiviteter, og vi vil se nærmere på, hvad
problem posing betyder for elevernes læring og matematikundervisningen.
Underviser: Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere i 5.-10. klasse

Giv dine elever forskerbriller på
CFU219029
Fra 29.11.2021
6+3 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
01.11.2021

Forskerdata.dk er en hjemmeside, hvor du kvit og frit kan hente store datamængder og få idéer til, hvordan du kan anvende dem i undervisningen. Data er indsamlet
over en lang årrække og er derefter bearbejdet til brug i grundskolen. På kurset
afprøver vi nogle af idéerne, og du får grundig indføring i, hvordan du kan stilladsere
eleverne i arbejdet med modellering og store datamængder i regneark.
Underviser: Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere i 5.-10. klasse

Undersøgende og eksperimenterende matematik
i udskolingen

Få styr på dynamiske regneark
CFU219035
06.12.2021
6 timer
1.000 kr.

Matematikopgaver skal opleves sammen med andre! Kodelåse, balloner, elastikker,
fjernstyrede biler og NERF-guns lyder som en blanding af en Olsenbanden-film og
et legeland, men tag ikke fejl: Matematikken er i fokus, og de matematiske kompetencer sættes i spil! Omdrejningspunktet er elevernes nysgerrighed, hvilket sætter
dem i centrum for egen læring.
Underviser: Jesper Albinus, lærer og lærebogsforfatter
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Problem posing - løs og opstil problemer

Regnestrategier - for mellemtrinnet
CFU219040
29.09.2021
6 timer
1.400 kr.

MATEMATIK

FSP222291701
Fra 25.04.2022
5x6 timer
8.250 kr.
Tilmeldingsfrist
28.03.2022

Få idéer til at arbejde undersøgende i matematikundervisningen. Du får input til
rammesætning, lærerens rolle og træning af eleverne i selvstændigt at foretage
matematiske undersøgelser. Vi ser på cases i klasserum, arbejder med forskellige
undersøgende aktiviteter og ser på tendenser i prøven med hjælpemidler.
Undervisere: Mia Jürgensen, lektor på KP, og Sidsel Katrine Petersen, adjunkt på KP
Målgruppe: Matematiklærere i udskolingen

Hvordan udfordrer du dine dygtige elever i matematik?
CFU129014
Fra 18.01.2022
2x3 timer
1.150 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021
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Elever med særlige forudsætninger i matematik har brug for andet end blot mere
teori. Men hvordan udfordrer du dem så? Vi arbejder med opgaver, der har fokus
på problemløsning, og som kræver en eksperimenterende tilgang. Vi ser på lukkede opgaver, hvor man skal se systemer, opstille hypoteser osv., men også på mere
åbne opgaver, hvor eleverne skal løse virkelige problemer.
Underviser: Kirsten Rosenkilde, gymnasielærer, arrangør af Georg Mohr-Konkurrencen
Målgruppe: Matematiklærere i 7.-9. klasse
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Augmented reality og flere dimensioner
i matematikundervisningen
IDV214217120
Fra 01.11.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
04.10.2021

Har du lyst til at afprøve virtual reality i din undervisning? Har du overvejet at
udnytte augmented reality, når du underviser i matematik? Og har du oplevet 4D
i virkeligheden? På kurset ser vi på, hvordan du kan bruge disse teknologier i din
undervisning i matematik eller i teknologiforståelse med henblik på matematik.
Underviser: Steen Grode, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, der arbejder med teknologi i sammenhæng med primært matematik

GeoGebra niveau 1 - for begyndere
CFU219033
23.08.2021
6 timer
1.100 kr.
Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Tilmeldingsfrist
10.08.2021

Teknologiforståelse handler både om, hvordan og hvorfor man bruger teknologier.
Vi ser på, hvordan digitale teknologier understøtter elevernes læring, og hvordan de
åbner for undersøgelsesbaseret matematikundervisning. Du bliver introduceret til
udvalgte programmer og programmering af hardware, og undervejs reflekterer vi
over, hvorfor de konkrete teknologier har deres berettigelse i undervisningen.
Underviser: Peter Stege Havsager, adjunkt på KP
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

CFU219032
06.09.2021
6 timer
1.650 kr.
Tilmeldingsfrist
09.08.2021

Tilmeldingsfrist
28.09.2021

Motivér dine elever med kodning i matematik. Kodning er en ny og spændende indgangsvinkel til faget, som giver mulighed for at arbejde logisk og problemorienteret
med fokus på de matematiske kompetencer. Der er mange sammenhænge mellem
matematik og kodning: logik, kriterier, symboler, koordinatsystemer, variable, funktioner m.m.
Undervisere: Martin Exner og Jonas Juul Hansen, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Matematiklærere og matematikvejledere

CAS i din matematikundervisning
CFU219034
04.10.2021
6 timer
1.000 kr.
Tilmeldingsfrist
06.09.2021

Online

Har du ikke taget hul på CAS endnu? CAS er et obligatorisk værktøj i matematik
både på mellemtrinnet og i udskolingen. 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, til at foretage undersøgelser og
til at argumentere og diskutere matematik.
Underviser: Jonas Juul Hansen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere i 4.-10. klasse

CFU219031
Fra 20.09.2021
3+2 timer
1.350 kr.
Tilmeldingsfrist
23.08.2021

Online

CFU219036
11.10.2021
3 timer
650 kr.
Tilmeldingsfrist
13.09.2021

Du er fortrolig med GeoGebra, men vil gerne kunne endnu mere. Vi vil lægge vægt
på mulighederne for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med GeoGebra, og du får konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med elevernes kompetencer og matematiske forståelse. Kurset er blended og består af en fysisk og en
online del med mulighed for at afprøve stoffet med eleverne mellem de to gange.
Undervisere: Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen, pæd. konsulenter på CFU
Målgruppe: Matematiklærere, der er fortrolige med GeoGebra

Nye idéer til GeoGebra (online)
Har du brug for input til din undervisning i GeoGebra, så er denne fleksible løsning
måske noget for dig. På kurset arbejder vi bl.a. med 3D, CAS og statistik, og du får
konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med elevernes kompetencer og matematiske forståelse. Kurset er online og foregår i en vekselvirkning mellem videooplæg, gruppesamtaler/-øvelser og fælles diskussion af de enkelte stofområder.
Underviser: Jonas Juul Hansen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Matematiklærere, der er fortrolige med GeoGebra

CAS i din matematikundervisning (online)

Tilmeldingsfrist
22.06.2021

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, til at foretage undersøgelser og til at 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
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CFU219037
10.08.2021
3 timer
800 kr.

Du bruger allerede GeoGebra, men vil gerne kunne lidt mere. Du får inspiration til
og konkrete eksempler på, hvordan du kan at arbejde med fx geometriske undersøgelser og konstruktion. Vi undersøger og eksperimenterer og anvender GeoGebra
til opsamling og præsentation af data. Aktiviteterne kan du bruge i din undervisning
og dermed styrke elevernes forståelse af visuelle repræsentationer og modeller.
Undervisere: Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen, pæd. konsulenter på CFU
Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen med GeoGebra-erfaring

GeoGebra niveau 3 - for øvede

Kodning og matematik
CFU219030
Fra 26.10.2021
2x3 timer
950 kr.

Hvis du endnu ikke er kommet i gang med GeoGebra, er her den helt oplagte
mulighed. Arbejdet med GeoGebra motiverer eleverne og giver dig mulighed for at
iscenesætte en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning i geometri.
På kurset er der god tid til at blive fortrolig med de grundlæggende værktøjer, og
du får inspiration til, hvordan de kan inddrages i din undervisning.
Underviser: Nanna Filt Christensen, lærer og lærebogsforfatter
Målgruppe: Matematiklærere, der ikke har arbejdet med GeoGebra – eller kun meget lidt

GeoGebra niveau 2 - for let øvede

Digitale teknologier i matematikundervisningen
IDV213217119
Fra 07.09.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms

MATEMATIK

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72

SPROG | ENGELSK

Konference

CFU129012
01.03.2022
6 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
01.02.2022

KURSER

KURSER

Sproglærerens dag 2022
- tendenser i sprogundervisningen
Skal du med til Sproglærerens dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Dagen byder både på spændende oplæg om aktuelle tendenser i sprogundervisningen og workshops, hvor du får mulighed for at fordybe dig i udvalgte sider af
netop de tendenser. Program udsendes og offentliggøres på cfu.kp.dk ultimo 2021.
Målgruppe: Sproglærere i 6.-10. klasse

Spil og spilbaseret læring i engelskfaget
IDV221217116
Fra 16.03.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
10.02.2022

Tilmeldingsfrist
10.08.2021

Den gode læring i engelsk skal fortsætte på mellemtrinnet, og undervisningen skal
tilrettelægges, så eleverne bevarer lysten til at lære sproget og bliver klædt på til
at klare de øgede faglige udfordringer. Hvordan kan du som lærer rammesætte en
undervisning, hvor du integrerer autentisk sprog, fokuserer på chunks og ordforråd
og sikrer en progression, også hvis du ikke bruger et bogsystem?
Underviser: Louise Holst Tollan, underviser og lærebogsforfatter
Målgruppe: Engelsklærere i 3.-5. klasse

FSP213291701
Fra 17.08.2021
5x6 timer
8.250 kr.
Tilmeldingsfrist
01.04.2021

Tilmeldingsfrist
19.10.2021

Brug af podcast kan styrke og udvikle den mundtlige dimension i engelsk, da flere
elever kan komme til orde samtidig, og flere vil føle sig trygge i situationen. Hvad
rummer mediet, og hvordan kan det bruges på forskellige måder rent didaktisk i
forbindelse med de temaer og genrer, fx interview og debat, klassen arbejder med?
På kurset opdager du podcastens mange muligheder og afprøver dem i praksis.
Undervisere: Helle Rodenberg og Christina Hellensberg, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Engelsklærere i 6.-10. klasse

IDV222222112
Fra 02.05.2022
5x5 timer
6.875 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
04.04.2022

Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Vil du gerne arbejde taskbaseret i din engelskundervisning? Taskbaseret undervisning
er med til at udvikle elevernes kommunikative kompetencer og tilgodeser arbejdet
med både fluency- og accuracy-delen i sprogundervisningen. Vi sætter fokus på
emnet både teoretisk og praktisk og ser på, hvordan du kan udvikle taskbaseret
undervisning i egne klasser, og hvordan tilgangen er repræsenteret i læremidler.
Undervisere: Hanne Thomsen, lektor, KP, Helle Rodenberg og Christina Hellensberg, CFU
Målgruppe: Engelsklærere i udskolingen

Hvordan hjælper vi elever, som har svært ved at knække og opnå funktionel beherskelse af den engelske skriftkode? Hvordan styrker vi elevernes læse- og stavefærdigheder og deres muligheder for at deltage i læse- og skrivebaserede aktiviteter i den bredere sprogundervisning? Det er de to grundlæggende spørgsmål, som
kurset tager udgangspunkt i.
Underviser: Martin Hauerberg Olsen, lektor på KP
Målgruppe: Engelsklærere, engelskvejledere, fagkoordinatorer og andre interesserede

Le Tour de France 2022

Taskbased Learning in the English Classroom
CFU129007
11.01.2022
6 timer
1.550 kr.

I sprogfagene arbejder vi ud fra et funktionelt sprogsyn, hvor tanken er, at indhold
og sprog ikke kan skilles ad – heller ikke når vi arbejder med grammatik. Så hvad er
det for en type grammatikundervisning, der skal til? Vi diskuterer den grundlæggende forståelse af funktionel grammatik, og du får forslag til konkrete aktiviteter
til grammatikarbejdet på mellemtrin og i udskoling.
Undervisere: Lilian Rohde og Susanne Karen Jacobsen, lektorer på KP
Målgruppe: Engelsklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen

Podcast – a motivating way to develop oral skills
CFU219003
16.11.2021
6 timer
1.650 kr.

Eleverne elsker spil - men er det ikke bare underholdning? NEJ, det er læring - er
det klare svar på kurset, som tager udgangspunkt i elevernes erfaringer med både
computerspil og fysiske spil (kort, bræt m.m.). Vi vil se på spil og deres anvendelse i
engelsk samt afprøve både spil og aktiviteter i praksis.
Undervisere: Helene Aa Hee Bang Appel, Maria Bahrenscheer Jensen og Nicolai Andersen, lektorer på KP
Målgruppe: Engelsklærere (fortrinsvis) på mellemtrinnet

Funktionel grammatik - hvornår og hvordan?

What’s next?
CFU219049
07.09.2021
6 timer
1.500 kr.

ENGELSK | FRANSK

CFU219000
26.01.2022
6 timer
1.000 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Det bliver stort! Tour de France kommer til Danmark i 2022. Hvad er mere oplagt
end at inddrage dette kultur- og samfundsfænomen i din franskundervisning?
Du kan arbejde med touren på mange måder, og der er mange emner at tage fat i
– lige fra ’Les stars du Tour de France’ til ’La Caravane’. På kurset arbejder vi med
forskellige miniforløb, som du kan tilpasse til din undervisning.
Underviser: Fabienne Borresen, fransklærer og lærebogsforfatter
Målgruppe: Fransklærere

Rencontre autour de deux thèmes

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72

CFU219016
21.09.2021
6 timer
1.050 kr.
Tilmeldingsfrist
24.08.2021

Det kan være en kunst at fastholde elevernes motivation. Gennem spændende
og vedkommende temaer samt relevante kommunikative mål kan du understøtte
elevernes lyst til at lære. Vi vil arbejde med de to velafprøvede temaer ’Voyager’ og
’Technologie - aujourd’hui et demain’ samt med de kommunikative mål, som vi kan
opstille inden for disse to temaer.
Underviser: Fanny Tarif, efterskolelærer
Målgruppe: Fransklærere i 8.-10. klasse
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TYSK

KURSER

KURSER

Lærings- og sprogbrugsstrategier i tyskundervisningen
IDV213217115
Fra 19.08.2021
2x6½ time
3.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

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 sprogbrugsstrategier styrker elevernes receptive og produktive færdigheder og bliver en integreret
del af tyskundervisningen.
Underviser: Kirsten Lauta, lektor på KP
Målgruppe: Tysklærere

Inspiration til din tyskundervisning
– med udgangspunkt i faghæftet
IDV213220111
Fra 30.09.2021
2x6½ time
3.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
02.09.2021

Få inspiration til din tyskundervisning, samtidig med at du lærer det nyeste faghæfte fra 2019 at kende. Vi vil have nedslag på helt centrale elementer i den kommunikative tyskundervisning og fokus på, hvordan arbejdet med chunks og tasks stilladserer elevernes sproglige udvikling. Desuden ser vi på funktionel grammatik samt
på, hvordan det er muligt at give feedback på både mundtligt og skriftligt sprog.
Underviser: Jette von Holst-Pedersen, lektor på KP
Målgruppe: Tysklærere

Google Translate-freie Zone - eigene Texte schreiben
CFU219001
25.08.2021
6 timer
1.050 kr.
Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Elevernes skriftlige afleveringer kan være præget af brugen af Google Translate.
Hvordan kan du arbejde med den skriftlige dimension med afsæt i elevernes styrker
og svagheder, og hvordan kan du rammesætte undervisningen, så eleverne både
bruger hinandens og din feedback? Vi ser på typer af skriftligt arbejde, hvor eleverne
tilegner sig viden om sprogets opbygning og bliver kompetente digitale tekstskrivere.
Underviser: Mathilde Nygaard Beck, lærebogsforfatter og cand.mag. i tysk
Målgruppe: Tysklærere i 7.-10. klasse

Konference

CFU
28.10.2021
7 timer
Tilmeldingsfrist
28.09.2021

Konference

CFU
23.03 2022
7 timer
Tilmeldingsfrist
23.02.2022

Konference

CFU219064
09.09.2021
6 timer
Tilmeldingsfrist
02.08.2021

Motivation und Mündlichkeit im Deutschunterricht
CFU219002
06.10.2021
6 timer
800 kr.
Tilmeldingsfrist
08.09.2021

At være motiveret er afgørende; også når det handler om at tale tysk. Elevernes
motivation og lærer-elev-relationen påvirker og styrer deres adfærd og deltagelse i
undervisningen. Få input til, hvordan du tilrettelægger en meningsgivende undervisning, der giver eleverne succesoplevelser og lyst til at deltage mundtligt i tysk.
Underviser: Kim Ø. Andersen, lærer og lærebogsforfatter
Målgruppe: Tysklærere i 7.-10. klasse

KULTURFAG

Historielærerens dag 2021
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 erfaringer med kolleger. Konferencen afholdes på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.
Program, pris og link til tilmelding udsendes og offentliggøres på cfu.kp.dk i august
2021.
Målgruppe: Historielærere

Samfundsfagslærerens dag 2022
Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget samfundsfag? På Samfundsfagslærerens dag har du mulighed for at høre forskellige oplæg, deltage i workshops
og dele erfaringer med kolleger. Konferencen afholdes på Professionshøjskolen
Absalon i Roskilde. Program, pris og link til tilmelding udsendes og offentliggøres
på cfu.kp.dk i efteråret 2021.
Målgruppe: Samfundsfagslærere

Religionernes dag 2021
Hent masser af inspiration til din undervisning på Religionernes dag, som hvert år
tager et aktuelt og vedkommende tema op. Dagen afholdes på Syddansk Universitet
i Odense i samarbejde med Religionslærerforeningen. Program og pris udsendes og
offentliggøres på cfu.kp.dk i foråret 2021.
Målgruppe: Religionslærere

Turen går til Folketinget
CFU
22.11.2021
Tilmeldingsfrist
25.10.2021

CFU arrangerer i samarbejde med Folketingets Kommunikationsenhed en dag på
Christiansborg med faglig og didaktisk inspiration til samfundsfagsundervisningen.
Program, pris og link til tilmelding udsendes i særskilt folder i foråret 2021.
Målgruppe: Samfundsfagslærere

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72
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KULTURFAG

KURSER

KURSER

Undersøgende og historieskabende elever i historie
IDV213217113
Fra 16.08.2021
5+5+3 timer
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Med afsæt i en undersøgelsesorienteret didaktik vil kurset udfolde, hvordan elevernes evner til at tænke historisk kan udvikles gennem en undersøgende tilgang, der
giver dem mulighed for at skabe deres egne historiske fortolkninger og fortællinger.
Underviser: Gitte Funch, lektor på KP
Målgruppe: Historielærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Kvalificér dine didaktiske valg i kristendomskundskab
IDV214217112
Fra 05.10.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.09.2021

Få FN's Verdensmål ind i samfundsfagsundervisningen
IDV221217115
Fra 15.03.2022
4½+4½+4 timer
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
10.02.2022

I en stadig mere urolig verden står FN tilbage som det mest ambitiøse bud på at
forene verdens mange uenige lande om at løse klodens fælles problemer. Kurset
fokuserer på nærværende og livsverdensnær undervisning i FN, FN’s Verdensmål
og international politik i samfundsfag og historie.
Undervisere: Katrine Vinther Scheibel og Rune Riberholt, lektorer på KP
Målgruppe: Samfundsfagslærere og historielærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Med fokus på den nyeste religionsdidaktiske viden vil kurset give dig inspiration til
din undervisning og til at få skærpet dine faglige og didaktiske valg. Der vil blive
arbejdet med forskellige didaktiske tilgange og med, hvordan de kan styrke elevernes arbejde med fagets kompetenceområder hen mod afgangsprøven.
Underviser: Bjørg Bogisch, lektor på KP
Målgruppe: Religionslærere i 1.-9. klasse

Prøve med selvvalgt problemstilling i kulturfag
CFU219012
21.09.2021
1 time
Gratis
Tilmeldingsfrist
24.08.2021

Er du klar og parat til prøve med selvvalgt problemstilling i kulturfag? Kulturfagene
historie, samfundsfag og kristendomskundskab er som bekendt prøvefag til udtræk
i grundskolen. Fra flere sider opleves det, at mange lærere, der underviser i fagene,
er glade for det, men samtidig usikre på, hvordan prøvekravene og Fælles Mål skal
gribes an.
Underviser: Liselotte Uhrenholt, læringskonsulent i UVM
Målgruppe: Kulturfagslærere i udskolingen

Når vi spiller om fortiden, hvad vinder vi så?
- Rollespil i undervisningen
CFU219013
18.11.2021
6 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
21.10.2021

Få en indføring i, hvad historiske rollespil er, hvordan de kan indgå i undervisningen
i relation til Fælles Mål, og hvad eleverne potentielt set opnår, når I spiller historiske
rollespil. Vi ser på teorien bag og afprøver de to historiske rollespil 'Rollespillet om
Septemberforliget 1899' og 'Skal vi sige undskyld? – Danmarks rolle som kolonimagt', som begge er relevante i både historie- og samfundsfagsundervisningen.
Underviser: Marianne Dietz, ph.d. og adjunkt hos HistorieLab
Målgruppe: Historielærere og samfundsfagslærere i udskolingen

Styr på samfundsfaget - igen
CFU129016
16.03.2022
3 timer
750 kr.
Tilmeldingsfrist
16.02.2022

Bliv klædt på til både at undervise og føre til prøve i samfundsfag. Med udgangspunkt i forskellige gratis læremidler, fx 'Stemmer fra Sydhavnen' og 'Hvem skal
bestemme?', arbejder vi med at generobre de nyeste Fælles Mål i samfundsfag.
Der er både fokus på Fælles Mål, nyere undervisningsmaterialer og arbejdsformer i
faget. Du får desuden fif og redskaber til at hjælpe eleverne frem mod prøven.
Underviser: Katrine Vinther Scheibel, lektor på KP
Målgruppe: Samfundsfagslærere

Brug nyhedsmedier i samfundsfag

Tilmeldingsfrist
15.09.2021

Motivér dine elever ved at arbejde med medier og autentiske problemstillinger i undervisningen. På kurset får du bud på, hvordan du kan udvikle dine elevers kompetencer og danne dem alment og demokratisk. Du bliver bl.a. præsenteret for andre
læreres idéer til at anvende medier i undervisningen med eksempler fra ungemediet
Seismo, og du får mulighed for selv at lægge op til engagerende elevaktiviteter.
Underviser: Kari Astrid Thynebjerg, adjunkt
Målgruppe: Samfundsfagslærere
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CFU219054
13.10.2021
3 timer
650 kr.

KULTURFAG
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NATURFAG

KURSER

KURSER

Naturfaglige læremidler

Undersøgelsesmetoder i natur/teknologi
CFU219045
Fra 09.11.2021
2x6 timer
2.400 kr.
Tilmeldingsfrist
12.10.2021

Børn er nysgerrige på naturen og naturlige fænomener, og i skolen kan de blive klogere på verden omkring dem ved at bruge undersøgelsesmetoderne Søg-spørg-læs,
Observation, Eksperiment, Prøv-dig-frem og Modeller. Du får viden om didaktiske
muligheder, der kan udvikle elevernes undersøgelseskompetence, og idéer til, hvordan du kan inddrage kommunikative og matematiske kompetencer i natur/teknologi.
Underviser: Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere i natur/teknologi i 0.-6. klasse

CFU219044
24.08.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
22.06.2021

Sproglig udvikling i natur/teknologi
CFU219046
Fra 12.10.2021
2x3 timer
1.100 kr.
Tilmeldingsfrist
14.09.2021

Elever lærer gennem sproget. Ved at arbejde mere med det naturfaglige sprog i
undervisningen lærer eleverne mere. Få viden om det talte og skrevne fagsprog
samt værktøjer til at tilrettelægge din undervisning med en sprogbaseret tilgang.
Vi finder de gode tekster, der kan udvikle elevernes kommunikationskompetencer i
forhold til formidling, ordkendskab samt faglig læsning og skrivning.
Underviser: Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Lærere i natur/teknologi i 0.-6. klasse

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Hvordan kan man arbejde med at styrke elevernes naturfaglige kompetencer i
natur/teknologi? Få viden om, hvordan man styrker progressionen og de fire
naturfaglige delkompetencer i n/t. Vi arbejder med progressionstræet og metoder
i naturfag med det formål at inspirere til, hvordan man kan lave en levende naturfagsundervisning præget af en nysgerrig, kreativ og undersøgende tilgang til faget.
Underviser: Peter Mikael Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Lærere i natur/teknologi i 0.-6. klasse

IDV214217118
Fra 10.11.2021
2x6½ time
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
10.10.2021

Tilmeldingsfrist
01.04.2021

Få viden om, hvad fællesfaglige forløb indebærer, og hvordan man styrker og evaluerer elevernes progression og naturfaglige kompetencer gennem hele skoleforløbet.
På kurset arbejder vi med co-teaching og ser på, hvilke arbejdsmåder og organiseringsformer eleverne kan overføre fra deres arbejde med fællesfaglige forløb til det
prøveforberedende arbejde.
Underviser: Peter Mikael Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Naturfagslærere

IDV222217111
Fra 20.04.2022
5x3 timer
4.125 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
17.03.2022

Tilmeldingsfrist
10.08.2021

Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen med fokus på sprog
og systematisk databehandling. Elevernes udvikling af fagsprog og matematisk
systematisering af data danner rammen for dette kursus. Du bliver klar til at levere
en undervisning, der tager elevernes undersøgelser alvorligt og gør dem klar til den
skriftlige prøve.
Underviser: Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent på CFU
Målgruppe: Naturfagslærere i 6.-9. klasse
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At lære naturfag er også at lære sprog. Som lærer må man stilladsere elevernes
naturfaglige og fagsproglige udvikling samlet. Når elever arbejder aktivt med
sproget i naturfag, får de samtidig en større viden om og forståelse for fagene.
Vi arbejder praksisnært med sproget, og du får modeller, skabeloner, værktøjer
og elevark, som du kan bruge i din undervisning.
Underviser: Helene Thise, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og vejledere, der arbejder med naturfag og science

Naturfaglige metoder og kompetencer
IDV213217112
Fra 12.08.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Få et indblik i forskellige naturfaglige metoder, didaktik og kompetencer. På kurset
arbejder vi med skolens naturfaglige kultur, især tværfaglige forløb og progression
imellem natur/teknologi og udskolingsfagene med henblik på den fælles prøve. Vi
fokuserer på metoderne i naturfagene med konkrete eksempler og reflekterer over
egen undervisning.
Underviser: Peter Mikael Hansen, lektor på KP
Målgruppe: Naturfagslærere

Sikkerhedskursus for naturfagene

Naturfagenes sprog og matematiske værktøjer
CFU219043
07.09.2021
6 timer
1.200 kr.

Hvordan kan man udvikle nye og undersøgelsesbaserede undervisningsformer og
læringsrum i naturfag? Vi fokuserer på kreativitet, innovation og designtænkning i
et naturfagsdidaktisk perspektiv. Du får kompetencer til at udvikle innovative forløb
og læringsdesigns, der gennem de anvendte læremidler, rum, aktiviteter og organisering skaber nye undersøgelsesbaserede læringsmuligheder for den enkelte elev.
Undervisere: Ole Goldbech og Per Bak Christensen, lektorer på KP
Målgruppe: Naturfagslærere

Naturfag og sprog – broen til fagsproget

Fællesfaglige forløb i naturfag
FSP213291702
Fra 13.08.2021
5x6 timer
8.250 kr.

Gode læremidler understøtter læreringen og gør eleverne nysgerrige. Vi har fundet
de bedste frem og sætter dem ind i en ramme, der kan danne grundlag for en årsplan eller en faglig progression. Du arbejder med analyse- og vurderingsredskaber,
der giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at vælge i det store udbud af analoge og
digitale materialer. Fokus er på de fire kompetencer og spændende fagligt indhold.
Undervisere: Søren Ib Cruys-Bagger, naturfagsdidaktiker, KP, og Anette V. Nielsen, CFU
Målgruppe: Naturfagslærere i 6.-9. klasse

Innovativ og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

At arbejde kompetenceorienteret i natur/teknologi
IDV213217116
Fra 28.08.2021
2x6½ time
3.575 kr. + moms

NATURFAG

IDV213217114
Fra 18.08.2021
IDV222217112
Fra 25.04.2022
2x6 timer
3.450 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
4 uger før

Få styrket dine forudsætninger for at øge sikkerheden i laboratoriet, og få opdateret din viden om nyeste standarder og gældende retningslinjer. Regler og rammer
sættes i konkret perspektiv til undervisningens praksis. Du lærer at mindske risikoen 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
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KURSER

Ny lærer i idrætsfaget
- struktur, indholdsområder, inspiration og sparring
IDV213217123
Fra 27.09.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
30.08.2021

Idrætsfaget har både teori, praksis og spændende indholdsområder. Derfor kan det
være en stor mundfuld at varetage den brede faglighed sammen med sikkerhed
på en professionel og effektiv måde. Fokus er på idrætsundervisningens HVAD og
HVORDAN, og vi arbejder med organisatoriske, strukturelle og metodiske principper
for og eksempler på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres.
Undervisere: Thomas Piaster, lektor på KP, og Nikolai Toft, adjunkt på KP
Målgruppe: Idrætslærere

Tjek på idræt og den temabaserede undervisning
IDV221217114
Fra 14.03.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
14.02.2022

Tilmeldingsfrist
24.01.2022

Bliv bevidst om din praksis, og få inspiration til udvikling af dine handlemuligheder i
undervisningen. Vi ser nærmere på sociale og kulturelle forholds betydning for vores forståelse af krop, køn og mangfoldighed og undersøger, hvordan elever uanset
køn og kropslige forudsætninger kan opleve deltagelsesmuligheder i undervisningen. Kurset afholdes i samarbejde med Sex & Samfund.
Undervisere: Birgitte Hedeskov og Inge Regnarsson, lektorer på KP
Målgruppe: Idrætslærere, skolepædagoger og sundhedspersonale

CFU219067
02.09.2021
6 timer
1.100 kr.
Tilmeldingsfrist
05.08.2021

Tilmeldingsfrist
25.10.2021

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

CFU129022
10.02.2022
7 timer
1.950 kr.
Tilmeldingsfrist
13.01.2022

Tilmeldingsfrist
15.10.2021

Balance og kropsbevidsthed betyder meget for elevernes fysiske udvikling. Judo
betyder ”den milde vej” og egner sig fortrinligt som lege- og bevægelsesaktivitet
i indskolingen, fordi den appellerer til begge køn og alle aldre, og fordi kampsportens farlige elementer er fjernet. Vi gennemgår et helt forløb, og du får en udførlig
beskrivelse af det med hjem til direkte brug i din undervisning.
Underviser: Peter Christiansen, rejsejournalist og judotræner med A-licens
Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger i 0.-3. klasse

Børn, der har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. På dette kursus får du viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og du bliver klædt på til at
anvende den i din daglige praksis gennem leg og bevægelse.
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

En kropslig tilgang til sprog og matematisk
opmærksomhed

Judo i indskolingen
CFU219021
16.11.2021
3 timer
600 kr.

Er det første gang, du skal føre elever op til prøven i idræt, eller har du allerede haft
din debut, men vil gerne blive klogere på prøven? Bliv introduceret til prøven trin for
trin, få del i de mange erfaringer, som undervisere og censorer har samlet i prøvens
levetid, og få gode råd og fif til din praksis. Kort sagt: Bliv klædt på til at føre dine
elever op til prøve, uden at der opstår tvivl eller fejl.
Underviser: Rikke Christine Stobbe, lærer og konsulent
Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger i 7.-9. klasse

Krop, leg og sansemotorisk udvikling

SpringSikker – med certificering i trampetbasis
IDV214217119
Fra 22.11.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms

Idræt er et prøvefag i 9. klasse, og det er både spændende og udfordrende. På
dette kursus sætter vi fokus på, hvad eleverne skal lære, hvordan vi kan få hele
faget i spil i undervisningen, og hvordan vi kan arbejde frem mod prøven. Vi ser
nærmere på, hvad et godt tema er, hvordan kan vi bruge det som en rød tråd i
planlægningen, og hvordan vi kan arbejde med temaet i idrætsundervisningen.
Undervisere: Nikolai Toft, adjunkt på KP, og Birgitte Hedeskov, lektor på KP
Målgruppe: Idrætslærere

Prøven i idræt – hvordan?

Krop, køn og mangfoldighed i idrætsundervisningen
IDV221217112
Fra 21.02.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms

CFU129021
03.02.2022
7 timer
1.500 kr.
Tilmeldingsfrist
06.01.2022

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

Judo - verdens ottendestørste sportsgren!

Tilmeldingsfrist
15.10.2021

Det kan være en udfordring at fastholde de ældre elevers interesse for idræt, især
når vi arbejder med emner som kropsbevidsthed. Judo betyder ”den milde vej”
og egner sig til skolebrug, fordi den appellerer til begge køn og alle aldre, og fordi
kampsportens farlige elementer er fjernet. Vi gennemgår et helt forløb, og du får
en udførlig beskrivelse af det med hjem til direkte brug i din undervisning.
Underviser: Peter Christiansen, rejsejournalist og judotræner med A-licens
Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger på mellemtrinnet og i udskolingen
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KURSER

KURSER

Lige i øret
- musik, leg og skabende processer i indskolingen

Bevægelse i skoledagen – faglig spydspids
IDV222217113
Fra 25.04.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
28.03.2022

Bevægelse i skolen har mange former og forskellige begrundelser, som tilsammen
udgør et komplekst univers. At indføre bevægelse som et fast element i den daglige
skolegang rummer derfor mange muligheder og lige så mange udfordringer. Vi sætter grundlaget for at arbejde med bevægelse i skoledagen under lup og præsenterer
og udvikler bud på, HVORDAN vi skaber bevægelse, der beriger elevernes læring.
Undervisere: Thomas Piaster, lektor på KP, og Nikolai Toft, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere og skolepædagoger

CFU129001
11.01.2022
6 timer
850 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Bevægelse, leg og teamlæring
CFU219068
15.09.2021
6 timer
1.350 kr.
Tilmeldingsfrist
18.08.2021

Det psykiske og det sociale miljø i en klasse - og dermed forudsætningerne for
kognitiv indlæring - kan påvirkes gennem fysisk leg. Vi lærer også bedre, når vi er i
bevægelse og har det sjovt. Men det kræver overskud, øvelse og inspiration at tilgå
dette arbejde. Med bevægelsesværktøjet MosaIQ udforsker vi det legende og samarbejdende univers, og du vil møde et væld af nye spil, lege og samarbejdsøvelser.
Underviser: Søren Maribo, lærer og spiludvikler
Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet og i udskolingen samt pædagoger i fritidsordningen

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Hvordan lægger vi grundstenen til praksisfagligheden i valgfaget madkundskab
allerede i den obligatoriske undervisning på mellemtrinnet? Og hvordan arbejder vi
med teori i praksis? På kurset vil vi arbejde både teoretisk, praktisk og didaktisk
med vægt på metodik og gastrofysik samt fødevarekvalitetsforståelse.
Underviser: Helle Brønnum Carlsen, lektor på KP
Målgruppe: Madkundskabslærere

CFU219004
16.09.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
19.08.2021

Tilmeldingsfrist
12.08.2021

Hvordan får vi teorien godt med i den daglige undervisning, og hvordan kommer
den med i prøvespørgsmålene? Vægten ligger på bæredygtighed, opgraderet
håndværksudøvelse og sundhed. Du får undervisningsforslag til valgfaget, og vi vil
arbejde med, hvordan disse kan omsættes til relevante prøvespørgsmål, og afprøve
nogle af øvelserne i praksis.
Underviser: Helle Brønnum Carlsen, lektor på KP
Målgruppe: Madkundskabslærere

Få idéer til at skabe en levende musikundervisning, der aktiverer ALLE eleverne
på én gang. En musikundervisning, som har fokus på både musikudøvelse og musikalsk skaben. Med udgangspunkt i rytmiske sange, jazz, folk, samba og hiphop vil vi
arbejde med arrangementer, der kombinerer sang, kor, enkelt sammenspil, dans og
bevægelse. Alle arrangementerne er lige til at gå hjem og bruge.
Underviser: Bjarne List Nissen, komponist, sangskriver, korleder, forfatter og musiklærer
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der underviser i eller beskæftiger sig med musik

Syng dig glad – med kor og fællessang
CFU219006
07.09.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
10.08.2021

Madkundskab som valgfag
– sammenhæng mellem teori, praksis og prøvespørgsmål
IDV213217120
Fra 09.09.2021
2x6½ time
3.875 kr. + moms

Børn er eksperter i at lege. Musiklærere er eksperter i at få musik til at fungere.
For at indskolingseleverne skal motiveres til at lave musik, skal materialet være
meningsfyldt, lærerigt og sjovt. Kom og få serveret en bunke gode tips og sjove
lege. Der er materiale til stemme, krop, spil og skabende processer samt gode
idéer til at få hele klassen med i undervisningen.
Underviser: Kirsten Juul Seidenfaden, adjunkt, komponist og musikpædagog
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen

En inspirationsbombe til din musikundervisning

Progressionstænkning i madkundskab
– fra obligatorisk niveau til valgfag
IDV213217117
Fra 20.08.2021
2x6½ time
3.875 kr. + moms

MUSIK

Er der noget bedre end en skole fuld af sang og glæde? Sang i timerne, til morgensang og i børnekoret. På dette kursus får du en gratis bogpakke og masser af inspiration til sange og metoder, som kan få gang i børnenes stemmer og gøre fællessangen og koret fuld af liv og bevægelse. Vi gennemgår et repertoire til hele året,
og du får idéer til optræden, morgensang og besøg uden for skolen.
Underviser: Bjarne List Nissen, komponist, sangskriver, korleder, forfatter og musiklærer
Målgruppe: Musiklærere, pædagoger og korledere

Musik som valgfag – inspiration og overblik
CFU219005
29.09.2021
6 timer
1.200 kr.
Tilmeldingsfrist
01.09.2021

Synes du, at valgfaget musik er spændende, men også en udfordring? Og har
du brug for inspiration til undervisningen og overblik over de faglige krav til faget?
På dette kursus bliver du præsenteret for masser af godt indhold – lige til at gå til,
og du får bud på, hvordan du kan planlægge en undervisning fuld af spilleglæde og
kreativitet. Du bliver også ført godt ind i forberedelse og afvikling af prøven.
Underviser: Bjarne List Nissen, komponist, sangskriver, korleder, forfatter og musiklærer
Målgruppe: Lærere og pædagoger i valgfaget musik

Musik som valgfag
- med fokus på elevernes selvstændighed og kreativitet

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72

IDV213217118
Fra 27.08.2021
6+3½+3½ time
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Underviser du i musik som valgfag og skal have elever til prøve? Savner du inspiration til din undervisning? Eller er du bare nysgerrig efter at vide mere om musik som
valgfag? Få inspiration til opgaver, som støtter elevernes selvstændighed og kreativitet. Vi runder sangskrivning, digital produktion, spilleregler for skabende musikalsk
arbejde, sammenspil, musikforståelse samt tilrettelæggelse af prøven.
Undervisere: Signe Adrian, Sille Kathrine Buur Schulz, Gorm Laurs Bülow Karrebæk, KP
Målgruppe: Lærere i valgfaget musik
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HÅNDVÆRK OG DESIGN

KURSER

Design i praksis
VSL213678171
Fra 25.08.2021
60 timer
16.800 kr.
Tilmeldingsfrist
01.04.2021

Hvordan har vekselvirkningen mellem teknikker og materialer virket udviklende på
design set i et historisk og etnografisk perspektiv? Vi går på opdagelse i kulturhistoriske teknikker, når hårde og bløde materialer bearbejdes. Fagets indhold og
det praktiske arbejdes læringsform er et gennemgående tema.
Kurset kan udgøre 1/6 af almen uddannelse i sløjd.
Underviser: Lars Nilsson, lektor på KP
Målgruppe: Lærere i håndværk og design

KURSER

Konference

CFU129002
25.03.2022
6½ time
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
25.02.2022

Teknikker i håndværk og design
FSP221291702
Fra 11.02.2022
30 timer
8.550 kr.
Tilmeldingsfrist
01.04.2021

På kurset tager vi afsæt i det praktiske arbejde i værkstederne. Gennem eksemplarisk 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: Bolette Kremmer Hansen og Lars Nilsson, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere i håndværk og design

Tilmeldingsfrist
01.04.2021

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 designmodeller og metoder, hvor der arbejdes innovativt og eksperimenterende.
Undervisere: Bolette Kremmer Hansen og Lars Nilsson, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere i håndværk og design

CFU219020
08.10.2021
6 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
10.09.2021

VSL213676172
Fra 07.09.2021
Hold 2 - tirsdage

Sikker maskinrutine er et must i værkstedet. På dette kursus arbejder vi praktisk
med at opnå sikker maskinrutine og gennemgår samtidig alle sikkerhedsbestemmelser, 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, Signe Lindberg Lemche og Niels Højklint, KP
Målgruppe: Lærere i håndværk og design

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og reflektioner, og når værker bliver sat
ind i nye sammenhænge, giver det nye idéer til undervisningen. Kom og få indsigt
i kunstens 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 udsendes og offentliggøres på cfu.kp.dk i januar 2022.
Målgruppe: Billedkunstlærere og pædagoger

Mangler du inspiration til din undervisning i valgfaget billedkunst? Og har du brug
for overblik over og gode råd til prøven? Så er dette kursus noget for dig. Vi ser på,
hvordan nye Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning er tænkt, og du får en
gennemgang af prøven og idéer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så
eleverne bliver klædt på til prøven.
Undervisere: Lykke Østrup Andersen, lærer, forfatter, fagkonsulent og landsformand i
DBL, og Susanne Skou Kristensen, lærer, forfatter, adjunkt og næstformand i DBL
Målgruppe: Billedkunstlærere

Valgfagsprøven i billedkunst - prøv det selv
CFU129004
Fra 20.01.2022
2x6 timer
2.750 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Sikkerhed i værkstedet
VSL213676171
Fra 06.09.2021
Hold 1 - mandage

Billedkunstfagets dag 2022

Billedkunst - valgfag og prøve

Håndværk og design i udskolingen
FSP213291703
Fra 10.09.2021
30 timer
8.550 kr.

Bliv klædt godt på til valgfagsprøven i billedkunst ved at gennemgå hele prøveforløbet som elev. I bliver guidet igennem fra del A til del C, og I skal eksperimentere og
arbejde praktisk med temaet, dokumentere processen og til sidst præsentere arbejdet for hinanden. Vi afprøver også eksaminator/censorrollen og karaktergivningen.
Undervisere: Lykke Østrup Andersen, lærer, forfatter, fagkonsulent og landsformand i
DBL, og Susanne Skou Kristensen, lærer, forfatter, adjunkt og næstformand i DBL
Målgruppe: Billedkunstlærere

Billedkunst som 2-årigt valgfag med prøve - hvordan?
IDV213217124
Fra 30.09.2021
7+6 timer
3.875 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
02.09.2021

Vi arbejder praksisnært med metoder, tips og idéer til, hvordan varieret og inspirerende billedkunstundervisning og prøveforløb kan tilrettelægges og gennemføres, samt hvordan en afsluttende prøve kan være med til at kvalificere den daglige
billedkunstundervisning i hele skoleforløbet.
Underviser: Per Bak Christensen, lektor på KP
Målgruppe: Billedkunstlærere i udskolingen

VSL221676171
Fra 07.02.2022
Hold 3 - mandage
VSL221676172
Fra 08.02.2022
Hold 4 - tirsdage

Læs mere om kurser
og tilmelding
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VSL221676173
Fra 10.02.2022
Hold 5 - torsdage
60 timer
16.900 kr.
Tilmeldingsfrist
4 uger før start
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TEKNOLOGI OG LÆRING

KURSER

KURSER

Scratch og micro:bit
CFU129017
Fra 11.01.2022
3x3 timer
1.800 kr.
Tilmeldingsfrist
14.12.2021

Vil du gerne lave kreative animationer, spil og programmer med dine elever? Så er
det visuelle programmeringssprog Scratch en oplagt mulighed. Scratch rummer
en række spændende funktioner, og i samspil med micro:bitten og andre eksterne
tilslutninger kan du og dine elever arbejde med sjove, varierede og spændende projekter. Du får her en introduktion og arbejder med praksisrelevante projekter.
Undervisere: Martin Exner og Mads Brink Müller, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, it-vejledere og læringsvejledere

Lærerprofessionel teknologiforståelse i den hybride skole
IDV214217115
Fra 26.10.2021
5+3+5 timer
3.575 kr.
Tilmeldingsfrist
28.09.2021

Tilmeldingsfrist
02.09.2021

Med den nye micro:bit fra 2020 følger en række opdateringer og forbedringer, som
blandt andet gør det meget lettere at arbejde med lyd gennem en indbygget mikrofon og højttaler. Derudover er der kommet nye interaktionsmuligheder, idet logoet
er blevet berøringsfølsomt. På dette kursus vil vi arbejde eksperimenterende med
at skabe digitale artefakter med den nye micro:bit.
Undervisere: Martin Exner og Malte von Sehested, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, it-vejledere og læringsvejledere

Ud i naturen med micro:bit
CFU129019
Fra 06.04.2022
3+6+3 timer
2.400 kr.
Tilmeldingsfrist
09.03.2022

Micro:bitten er det perfekte værktøj til at undersøge naturen med naturvidenskabelige briller. Micro:bitten kan rent faktisk registrere og måle alle mulige tænkelige ting.
På dette kursus tager vi sammen ud i naturen og opsamler data: lyde, bevægelser,
temperaturer, vandstigninger og meget mere, som vi efterfølgende behandler.
Undervisere: Martin Exner og Malte von Sehested, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger og naturvejledere på mellemtrinnet og i udskolingen

CFU219063
Fra 03.11.2021
3x3 timer
1.800 kr.
Tilmeldingsfrist
06.10.2021

Konference

CFU129020
07.04.2022
7 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
10.03.2022

Tilmeldingsfrist
09.09.2021

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 skolens pædagogiske praksis?
Undervisere: Martin Thun Klausen og Lasse Remmer, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, it-vejledere og læringsvejledere

Der findes mange robotter, som er lavet specifikt til skoleområdet. Hvad kan de?
Og er de relevante at bruge i skolen? Vi undersøger nogle af de robotter, der de
seneste år er blevet udviklet til undervisningsområdet. Vi stiller skarpt på læringspotentialet i at arbejde med robotter i undervisningen, og vi bliver samtidig gode til
at styre robotterne og til at analysere teknologier.
Undervisere: Mads Brink Müller og Malte von Sehested, pædagogiske konsulenter, CFU
Målgruppe: Lærere og pædagoger (indskoling/mellemtrin) samt it- og læringsvejledere

PLC-dagen 2022
Vi stiller skarpt på PLC’s centrale rolle i skoleudviklingen. Dagens program bliver
aktuelt og byder på indspark, der både kan inspirere og provokere, samt på muligheder for at drøfte centrale tematikker - og få noget konkret mellem hænderne.
Program udsendes og offentliggøres på cfu.kp.dk i efteråret 2021.
Målgruppe: Læringsvejledere, skoleledelser, faglige vejledere, ressourcepersoner og
konsulenter tilknyttet PLC

Pædagogisk læringscenter som professionelt
læringsfællesskab

Makerspaces – fra technosløjd til pædagogisk praksis
CFU219056
Fra 07.10.2021
3x3 timer
1.800 kr.

Få grundlæggende viden om og erfaringer med teknologiforståelse. På kurset
får du mulighed for at rette særligt fokus på et eller flere af indholdsområderne
designtænking, computationel tankegang og digital myndiggørelse - i forhold til din
egen praksis. Det giver dig kendskab til teknologiforståelse som lærerprofessionelt
fagfelt, der relaterer til elevernes teknologiforståelse som en faglighed i skolen.
Undervisere: Thomas Seiger Behrens, lektor på KP, m.fl.
Målgruppe: Lærere i dansk, matematik, naturfag, billedkunst, HD og samfundsfag

Robotter i undervisningen? – Det må vi undersøge ...

Gå på opdagelse i den nye micro:bit
CFU219057
Fra 30.09.2021
3x3 timer
1.800 kr.

TEKNOLOGI OG LÆRING | PLC

IDV214222111
Fra 13.10.2021
3x5 timer
4.125 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
15.09.2021

Det pædagogiske læringscenter huser store dele af skolens specialiserede viden
og ressourcer. Vi konkretiserer, hvordan PLC og skolens vejledningskultur kan
etableres og styrkes. Du får konkrete metoder og redskaber til at etablere robuste
samarbejdspraksisser og igangsætte de nødvendige dialoger i organisationen. Vi
anbefaler deltagelse af både leder og vejledere fra samme skole.
Undervisere: Signe Smedegaard Skov og Eva Schimmell Raakjær, lektorer på KP
Målgruppe: Medarbejdere i PLC eller lignende ressourcecentre

Digitale artefakter
- konstruktion og programmering i makerspace

Tilmeldingsfrist
16.12.2021

I teknologiforståelse er ’digitale artefakter’ genstande, der er skabt gennem design,
konstruktion og programmering. Vi vil designe, konstruere og programmere digitale artefakter og bruge dem i større projekter, som kræver, at vi både roder med
mikrocomputere, forskellige sensorer og aktuatorer og konstruerer med forskellige
makerteknologier, fx 3D-printer og laserskærer.
Undervisere: Martin Exner og Malte von Sehested, pædagogiske konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger, it-vejledere og læringsvejledere
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CFU129018
Fra 25.01.2022
3x3 timer
1.800 kr.
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PÅ TVÆRS AF FAG

KURSER

Børnenes U-landskalender 2021
- lær Kenyas Turkana-børn at kende
CFU219050
07.10.2021
3 timer
200 kr.
Tilmeldingsfrist
09.09.2021

Årets U-landskalender går til Kenya, hvor I skal besøge Turkana-folket, der dagligt
kæmper for at få de mest basale livsvilkår opfyldt. I kommer også med ud i de frugtbare bjergområder, til kæmpebyen Nairobi, og så skal I arbejde med Kenyas fantastiske natur og vilde dyreliv. På kurset får du en god introduktion til Kenya og årets
materiale, indblik i tilblivelsen af årets elevhistorie og inspiration til undervisningen.
Underviser: Michael Larsen, skrivende projektleder hos inVirke
Målgruppe: Undervisere i dansk, natur/teknik, kreative fag og fagsamarbejde i 1.-5. klasse

KURSER

Konference

CFU129003
02.06.2022
6½ time
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
01.05.2022

Samarbejd med verden - og udvid elevernes horisont
CFU219026
Fra 05.10.2021
3½+3 timer
1.100 kr.
Tilmeldingsfrist
07.09.2021

Hjælp dine elever til at udvide deres horisont og forstå andre kulturer. eTwinning er
en nem og gratis måde at skabe internationale kontakter og få verden ind i klasseværelset på. Onlineplatformen giver mulighed for autentisk kommunikation mellem
dine elever og elever fra Europa og andre steder i verden, fx Martinique og Azerbaijan. Alle fag er repræsenteret, og mere end 800.000 lærere er involveret.
Underviser: Charlotte Rørbøl, lærer og eTwinning-ambassadør
Målgruppe: Lærere i 4.-9. klasse

Tilmeldingsfrist
07.10.2021

Ønsker du at sætte din kreativitet i spil med eksperimenterende didaktik og designtænkning samt skabe undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for dine elever? Du får konkret inspiration til og viden om nye underviserroller, innovative forløb og læringsdesigns samt eksperimenterende didaktiske
tilgange og virkemidler.
Undervisere: Per Bak Christensen og Helle Kloppenborg, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

IDV221222113
Fra 10.02.2022
4+3+3+3 timer
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
13.01.2022

Tilmeldingsfrist
05.09.2021

Har du brug for helt konkrete innovative værktøjer til forandring i dit pædagogiske
arbejde, og vil du inspireres til at tænke og handle på nye måder? Vi stiller skarpt på
viden om forandringsprocesser og metoder i forandringsarbejde, forandringsteori
samt implementering - altså det pædagogiske arbejde fra idé til handling.
Undervisere: Per Bak Christensen og Helle Kloppenborg, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er 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 styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig styrker deres kreative tilgang til
læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde. Program udsendes
og offentliggøres på cfu.kp.dk primo 2022.
Målgruppe: Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger

Børn får roller som fx ’dygtige’ eller ’forstyrrende’ elever, så snart de starter i skole.
Men hvordan kan pædagoger og lærere samarbejde om at udvikle gode deltagelsesmuligheder for alle børn? Når man reflekterer over sociale roller og deltagelsesmuligheder i pædagogiske aktiviteter, er man allerede på vej til at give alle børn en
god skolestart i inkluderende læringsfællesskaber.
Undervisere: Ulla Lundqvist, ph.d. og lektor på KP, og Mette Frank, pædagog
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen

Stemningsfuld, legende undervisning
CFU219055
Fra 09.09.2021
3x3 timer
1.800 kr.
Tilmeldingsfrist
12.08.2021

Innovative værktøjer og eksperimenterende tilgange til
forandring i det pædagogiske arbejde
IDV214217113
Fra 05.10.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms

Børnehaveklassens dag 2022

God skolestart – i samarbejde mellem lærere og pædagoger

Eksperimenterende didaktik og designtænkning
i undervisningen
IDV214217117
Fra 04.11.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms

SKOLESTART, LEG OG LÆRING

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med forskellige perspektiver på leg og
legekvaliteter i din undervisning? Ønsker du at undersøge og skabe mere eksperimenterende, kreativ, menings- og stemningsfuld undervisning sammen med andre
lærere? Og vil du gerne blive klogere på, hvordan du gennem leg kan kvalificere
elevernes læring og udvikling? Så er dette kursus noget for dig!
Undervisere: Jette Aabo Frydendahl og Andreas Binggeli, pæd. konsulenter på CFU
Målgruppe: Lærere, pædagoger og læringsvejledere

Styrk dansk og matematik i børnehaveklassen
IDV222222111
Fra 09.05.2022
4x5 timer
5.500 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
07.04.2022

Bliv inspireret til aktiv og involverende undervisning i dansk og matematik i børnehaveklassen, som kan stimulere alle elevers forudsætninger. Vi arbejder dels med
udvikling af ordforråd, sproglig opmærksomhed og funktionelt bogstavkendskab,
dels med elevers forudsætninger for at se, indse og handle med matematikken i
deres umiddelbare omverden. Her går teori og praksis hånd i hånd.
Undervisere: Louise Rønberg og Michael Wahl Andersen, lektorer på KP
Målgruppe: Børnehaveklasseledere og pædagoger

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72
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INKLUSION, LÆRING OG TRIVSEL

KURSER

KURSER

Massage, leg og bevægelse
- metoder til at styrke klasseledelse

Vejledning i inkluderende praksis
IDV221422111
Fra 13.01.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.12.2021

Har du viden om, hvad der virker i inkluderende praksis, men udfordringer med at
få din viden ud at gå på konstruktive måder i samarbejde med elever, kolleger og
forældre? På kurset arbejder vi med, hvordan du kan gribe vejledning, samtaler og
refleksionsprocesser an i relation til elevers læring, trivsel og udvikling.
Underviser: Lisbeth Diernæs, lektor på KP
Målgruppe: Inklusionsvejledere, AKT-lærere, pædagoger og ressourcepersoner

CFU219065
21.09.2021
7 timer
1.400 kr.
Tilmeldingsfrist
24.08.2021

Deltagelse for alle
- sproglig opmærksomhed og inkluderende fællesskaber
IDV213222114
Fra 01.09.2021
6x3 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

AKT-vejlederen i skolens ressourcecenter spiller en væsentlig rolle i en inkluderende
skole med fokus på at fremme alle børns læring og trivsel. Gennem arbejdet med
viden, metoder og praksisproblemstillinger bliver du klædt på til at vejlede og håndtere udfordringer i relation til elevers læring og trivsel.
Undervisere: Hanne Vandal Hansen og Pernille Kierckebye Baes Henriksen, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger, inklusionsvejledere og ressourcepersoner

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Mange lærere og pædagoger oplever, at det er svært at lave differentieret undervisning. Både for elever, der hurtigt kommer på overarbejde, og for elever, der
hungrer efter flere udfordringer. På kurset får du idéer til, hvordan du gennem
forskellige enkle greb kan imødekomme forskellige faglige og sociale behov, uden
at det kræver en masse ekstra forberedelse.
Underviser: Heidi Honig Spring, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger, inklusionsvejledere og ressourcepersoner

IDV221622111
Fra 28.01.2022
2x6 timer
3.300 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.12.2021

Tilmeldingsfrist
01.12.2021

Ifølge forskning har 7 % af en årgang udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, svarende til to elever i hver klasse. Eleverne læser måske langsomt, har svært ved at forstå
mere abstrakte tekster og talt sprog og har svært ved at formulere varierede sætninger i tale og på skrift. Det kan gøre det svært at deltage i undervisningen. Fokus på
kurset er tiltag, der understøtter den sproglige og skriftsproglige udvikling - i alle fag.
Undervisere: Helle Hallenberg Hansen, lektor på KP, Minna Nørgaard Bruun, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere i 4.-6. klasse, læsevejledere og pædagogiske ledere

IDV213417116
Fra 31.08.2021
4x6 timer
6.600 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tilmeldingsfrist
02.08.2021

Alt for mange højtbegavede børn mistrives, keder sig i undervisningen og udnytter ikke deres potentiale. Og alt for mange voksne tror, at de højtbegavede børn
nok skal klare sig, men det er ikke en selvfølge. Så hvordan hjælper vi dem bedst?
Formålet med kurset er at gøre dig skarp på, hvad der kendetegner en højtbegavet
elev, og hvordan du bedst støtter og udfordrer eleven i din undervisning.
Underviser: Rikke Christensen, rådgiver og stifter af Clever Consulting
Målgruppe: Lærere og vejledere i skolen
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Uro og udfordrende adfærd kan let fylde for meget i elever, lærere og pædagogers
hverdag. På kurset tilegner du dig viden om og færdigheder i at lede klasser i retning af mere læring og trivsel. 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 Heidi Honig Spring, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger, inklusions- og trivselsvejledere og pædagogiske ledere

Mobning i klassen – veje til forandring
IDV213417117
Fra 20.09.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
20.08.2021

Mød højt begavede børn i skolen
– identifikation og undervisning
CFU219019
01.09.2021
5 timer
1.550 kr.

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 ønskværdigt 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 - når uro og udfordrende adfærd står i vejen

Elever med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser
IDV221222112
Fra 27.01.2022
2x6½ time
3.575 kr. + moms

Berøring, bevægelse og leg er vigtige næringskilder til børns generelle trivsel, tryghed og tillid til sig selv og hinanden. Når kroppen har det godt, og når der er god
balance i nervesystemet, er det langt nemmere at være nysgerrig på verden, indgå
i relationer og tage læring til sig. Få en praktisk og sanselig introduktion til, hvordan
du kan bruge massage, leg og berøring til at styrke klasseledelse.
Underviser: Mie Hørbo, massage- og bevægelseskonsulent
Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen og i skolefritidsordningen

Klasseledelse
– læreren som leder af klassens faglige og sociale miljø

Differentieret undervisning – sådan får du alle elever med
IDV213417115
Fra 23.08.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms

INKLUSION, LÆRING OG TRIVSEL

Når der er negativ adfærd og mønstre i klassen med hårdt sprog, hån, trusler og
udelukkelse blandt eleverne, skal der ske noget. På kurset får du viden om mobning og konkrete idéer til, hvad du selv kan gøre, og hvordan du samarbejder med
kolleger, elever og forældre på måder, der både forebygger mobning og skaber en
positiv forandring og udvikling – på vej mod drømmeklassen uden mobning.
Underviser: Heidi Honig Spring, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger, inklusions- og trivselsvejledere og pædagogiske ledere

Fravær og mistrivsel i udskolingen
IDV214422111
Fra 02.11.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.10.2021

Skolevægring, mistrivsel og manglende engagement i skolens fællesskaber er
måske nogle af de problematikker, du møder i din praksis med udskolingselever.
På dette kursus lærer du at analysere egne praksisproblemstillinger, og du får
inspiration til, hvordan du kan arbejde med de unges trivsel i skolen.
Underviser: Lisbeth Diernæs, lektor på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ressourcepersoner i udskolingen
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INKLUSION, LÆRING OG TRIVSEL | SPECIALPÆDAGOGIK

KURSER

KURSER

Positiv psykologi i skolen
CFU219053
Fra 08.09.2021
5+5+2 timer
3.900 kr.
Tilmeldingsfrist
11.08.2021

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 ICF-certificeret coach
Målgruppe: Lærere, pædagoger og andre interesserede

Visuel understøttelse af kommunikation
IDV221422113
Fra 23.02.2022
5½+5½+2 timer
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
20.01.2022

ADHD og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder
IDV214217116
Fra 01.11.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
04.10.2021

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

Tilmeldingsfrist
25.08.2021

Kurset er for dig, der ønsker et solidt fagligt løft og formel kompetence til at arbejde med børn og unge med ADHD og ASF. Du får nyeste viden om området og metoder fra en lang række eksperter, der har en dybdegående viden om diagnoserne
ADHD og autisme. Gennem sparring med andre engagerede deltagere og eksperter
får du konkret inspiration og idéer til udvikling af din praksis.
Undervisere: Undervisere på KP og eksterne fagpersoner
Målgruppe: Lærere og pædagoger, der har nogen erfaring i arbejdet med børn og unge
med ADHD og/eller autisme, samt inklusionsvejledere

'Vi forstår ham ikke!' Eller 'Vi forstår, hvad han mener, selvom han ikke taler.' Er der
elever i din klasse, der ikke har talesprog eller har svært ved at tale? Og måske heller ikke forstår? Sprog og læring hænger tæt sammen. Alternative og supplerende
kommunikationsformer (ASK) ved brug af symbolbøger, talemaskine eller dagsskemaer øger læringsmulighederne både kognitivt, socialt og emotionelt.
Undervisere: Ida Mundt, lektor på KP, og ekst. undervisere i kommunikationssystemer
Målgruppe: Lærere og pædagoger i specialiserede skoler og tilbud

Arbejdende hukommelse og eksekutive funktioner
IDV214422112
Fra 03.11.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
06.10.2021

Børn og unge med ADHD og ASF
FSP213492201
Fra 23.09.2021
77 timer
21.175 kr.

SPECIALPÆDAGOGIK

Få viden om den arbejdende hukommelse og de eksekutive funktioners indflydelse
på læring, fagligt som socialt. Og få færdigheder og kompetencer til at spotte elever, der er udfordret på deres arbejdende hukommelse og eksekutive funktioner, og
til at tilrettelægge en undervisning, der medtænker disse funktioner. Der er fokus
på såvel udfordrede som typisk fungerende elever.
Underviser: Michael Wahl Andersen, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Specialpædagogiske indsatser, aktiviteter og undervisning
IDV213422112
Fra 31.08.2021
4x6 timer
6.600 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Kan man overhovedet undervise på et specialpædagogisk tilbud uden at være uddannet til det? Dette er det specialpædagogiske grundkursus, du altid har manglet.
Vi tager fat om de grundlæggende værktøjer, læringsformer, tilrettelæggelse af
målsætning og handleplan samt tips og tricks. Målgruppen er elever med funktionsnedsættelser, der er placeret i specialiserede tilbud, både i skole, FGU og STU.
Underviser: Ida Marie Mundt, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger i specialpædagogiske skoler og specialklasser

Styrk dansk og matematik på specialskoler
IDV221422114
Fra 28.02.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
28.01.2022

Hvordan kan man arbejde med dansk og matematik for elever med vidtgående,
generelle indlæringsvanskeligheder samt multiple funktionsnedsættelser? Vi tager
afsæt i erfaringer og materialer fra projektet 'Alle i Mål'. Du får værktøjer til at
beskrive og vurdere progression samt sætte mål for faglig udvikling i dansk og matematik for elever, der arbejder på niveauer før Fælles Mål.
Undervisere: Louise Rønberg og Michael Wahl Andersen, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger på specialskoleområdet

Specialundervisning i matematik

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72

FSP213492202
Fra 20.09.2021
5x6 timer
8.250 kr.
Tilmeldingsfrist
23.08.2021

Der kan være mange årsager til, at elever er udfordrede og ikke præsterer i matematik. Elever i eller med matematikvanskeligheder er meget forskellige, men der
tegner sig nogle overordnede udfordringer i relation til tal og talforståelse, sprog,
arbejdende hukommelse og eksekutive funktioner, læsning og skrivning, opmærksomhed og angst.
Underviser: Michael Wahl Andersen, lektor på KP
Målgruppe: Matematiklærere, pædagoger og andre interesserede
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SAMARBEJDE, CO-TEACHING OG VEJLEDNING

KURSER

KURSER

Kommunikation og coaching
- værktøjer til trivsel og arbejdsglæde

Effektive teammøder
IDV213222111
Fra 16.08.2021
4x3¼ time
3.575 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Skolens hverdag er fuld af møder – lange, korte, kedelige, energifyldte, inspirerende
og trættende. Hvordan får vi disse møder til at blive både effektive og meningsfulde for alle deltagere? Og hvordan sikrer vi, at vi på møderne har fokus på at udvikle
undervisningen og dermed bidrager til, at elevernes læring og trivsel i sidste ende
øges? Du får både værktøjer og tænkeredskaber til at skabe mere kvalitet på møder.
Undervisere: Nanna Koefoed-Melson, Pernille Henriksen og Signe Skov, lektorer på KP
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ledere samt teams, teamkoordinatorer og vejledere

CFU219051
Fra 25.08.2021
5+5+2 timer
3.900 kr.
Tilmeldingsfrist
02.08.2021

Teamkoordinatorens position i det gode teamsamarbejde
IDV213222113
Fra 25.08.2021
4x4½ time
4.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Er du (kommende) teamkoordinator, og er du optaget af at skabe et godt teamsamarbejde? Vi arbejder med, hvordan du indtræder i positionen som teamkoordinator, hvordan du kan facilitere gode møder, og hvordan teamet kan samarbejde om
at udvikle undervisningen gennem didaktiske og pædagogiske samtaler om elevernes læring og trivsel. Deltag gerne sammen med en eller flere kolleger.
Underviser: Nanna Koefoed-Melson, lektor på KP
Målgruppe: Teamkoordinatorer, PLC-medarbejdere og andre ressourcepersoner

Tilmeldingsfrist
25.08.2021

Ønsker I et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger om at skabe de bedste
betingelser for elevernes læring og trivsel - så er dette kursus lige noget for jer. I får
helt konkrete værktøjer til at arbejde i lærende team, hvor I spiller hinanden stærke
og bliver teamspillere, der håndterer både de lette og de svære opgaver sammen.
Tag dine kolleger med, og få et væld af gode input, så I kan løfte i fællesskab.
Underviser: Helle Kloppenborg, lektor på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Ønsker du at blive bedre til at kommunikere og dermed opleve mærkbare forbedringer i dine relationer? På kurset gennemgår vi bl.a. typiske faldgruber, forebyggelse 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 certificeret ICF-coach
Målgruppe: Lærere, pædagoger og ledere

Den robuste medarbejder
CFU219052
Fra 31.08.2021
5+5+2 timer
3.900 kr.
Tilmeldingsfrist
03.08.2021

Samarbejde mellem lærere og pædagoger om at få alle
med i undervisningen
IDV213217122
Fra 22.09.2021
3x6 timer
4.950 kr. + moms

Ønsker du at blive bedre til at håndtere udfordringer og til at håndtere stress og
konflikter? Har du brug for at kunne passe bedre på dig selv og blive en mere
robust medarbejder? På dette kursus får du værktøjer, som du kan bruge i en travl
hverdag, og som kan hjælpe dig med at forebygge stress, opbygge ro og øge din
præstation.
Underviser: Inga Coello, cand.pæd., master i positiv psykologi og ICF-certificeret coach
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Lederudvikling gennem skyggesparring og feedback
VU
Pris aftales ift.
forløbets længde

Skyggesparring er en metode, hvor du med en professionel samtalepartner stiller
skarpt på de aspekter i dit ledelsesarbejde, som du ønsker at dygtiggøre dig inden
for. Via observation får du feedback på din ledelsesmæssige praksis og mulighed
for at drøfte dine problemstillinger og handlemuligheder.
Underviser: Line Arnmark, chefkonsulent på KP
Målgruppe: Ledere på alle niveauer

Co-teaching
IDV213422113
Fra 31.08.2021
IDV221422112
Fra 18.01.2022
3x6 timer
4.950 kr. + moms

Tag din makker med på kursus, og lær at spille hinanden gode i undervisningen. Coteaching 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.
Undervisere: Rie Jungemann, lektor på KP, og Christina Virklund, adjunkt på KP
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Tilmeldingsfrist
01.06.2021
01.12.2021

Læs mere om kurser
og tilmelding
på side 72
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I en travl og foranderlig skolehverdag har både ledere og
medarbejdere behov for at finde
tid og rum til at reflektere over
deres praksis og finde nye
måder at handle på inden for
deres funktion eller fagområde.
KP tilbyder en bred vifte af
diplomuddannelser til dig, som
ønsker at udvikle dine faglige
kompetencer og specialisere dig
inden for dit fagfelt. Du kan tage
diplommodulerne enkeltvis eller
sammensætte dem til en hel
diplomuddannelse.
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DANSK

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
0.-3. klasse

Børne- og ungdomslitteratur
DPD213606221
Efterår 2021

PD Danskvejleder

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

DPD213630221
Efterår 2021
DPD221630221
Forår 2022

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 knytter 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.

DPD221631221
Forår 2022

PD Danskvejleder

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

Dette er modul 1 på læsevejlederuddannelsen og det første af tre moduler til funktionen som ordblindelærer i grundskolen. Du vil få en generel indføring i teori om
læsning og skrivning, og undervisningen udvikler dine kompetencer til at analysere,
reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og
-undervisning i 0.-3. klasse. Du vil ligeledes få kompetencer til at formidle indsigt
om elevers skriftsprogsudvikling til relevante målgrupper.

PD 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 kompetencer til at observere, analysere og vurdere problemstillinger inden for læsning
og skrivning, herunder flydende læsning, læseforståelse og læsning i fagene, så du
bliver i stand til at vejlede relevante målgrupper. Modulet forudsætter, at du har
taget modul 1 på læsevejlederuddannelsen.

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Faglig vejledning i skolen – danskvejleder
DPD221729222
Forår 2022

PD Læsevejledning i grundskolen og PD Ordblindelærer i grundskolen

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning
4.-10. klasse

Dansk sprog og literacydidaktik
DPD221730221
Forår 2022

DANSK

DPD213632221
Efterår 2021

PD Læsevejledning i grundskolen

Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og interventionstiltag vil du udvikle kompetencer til at identificere, afdække og forebygge skriftsprogsvanskeligheder. Ligeledes får du redskaber til at kunne planlægge,
gennemføre, evaluere og vejlede om undervisning og tiltag. Vi lægger vægt på tiltag
på både elevniveau, kollegialt niveau og institutionelt niveau i en læsevejlederpraksis. Modulet forudsætter, at du har taget modul 1 på læsevejlederuddannelsen.

Læse- og skriveteknologi
DPD213646221
Efterår 2021
DPD221646221
Forår 2022

PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne og 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 skriveteknologi. Vi arbejder med, hvordan du kan vejlede relevante aktører om inkluderende
læringsmiljøer. Dette er det tredje af tre moduler til funktionen som ordblindelærer
i grundskolen.

Ordblindelærer i grundskolen
Du bliver ordblindelærer med disse tre moduler:
• Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
0.-3. klasse (side 49)
• Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
(side 59)
• Læse- og skriveteknologi (side 49)
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DANSK SOM ANDETSPROG � INTERKULTUREL PÆDAGOGIK

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse
DPD213312221
Efterår 2021

PD i Dansk som andetsprog

Vi sætter os grundigt ind i teorier om betingelser for flersproget udvikling og
andetsprogstilegnelse, 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.

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget
DPD213734171
Efterår 2021

Andetsprogspædagogik
DPD213610221
Efterår 2021

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 elevsprog 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.

PD i Dansk som andetsprog

På baggrund af teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogsudvikling arbejder vi med forskellige metodiske og didaktiske tilgange i forhold til din egen praksis.
Vi beskæftiger os med, hvordan man laver 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 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.

Elever med særlige behov i matematikundervisningen
DPD221735171
Forår 2022

PD Matematikvejleder

Vi arbejder med at kunne identificere elever med særlige behov i matematikundervisningen. Der er fokus på kortlægning og angivelse af pædagogiske og didaktiske
undervisningstiltag til elever med særlige behov i både klasseundervisning og specialundervisning. Endvidere arbejder vi med, hvordan man kan informere og rådgive
relevante samarbejdspartnere om udvikling af undervisningstilbud til eleverne.

Faglig vejledning i skolen – matematikvejleder

Dansk som andetsprogsvejledning
DPD221612221
Forår 2022

DPD221729221
Forår 2022

PD Matematikvejleder

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

Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af
nye learnere med dansk som andetsprog
DPD221756171
Forår 2022

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 andetsprogsudvikling og læring? Vi arbejder med didaktiske og pædagogiske tilgange på baggrund af
teoretisk viden om flersprogethed, andetsprogsudvikling og andetsprogspædagogik.

Pædagogik i det interkulturelle samfund
DPD213557221
Efterår 2021
E-læring og
2 internater

50

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 analysere 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.
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SPROG

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus
på flersprogethed
DPD221218171
Forår 2022

PD Fælles valgfrit modul

Børn lærer fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Forskning viser, at skoler ikke i tilstrækkelig grad tager højde for
de sprog- og kulturmøder, børns hverdag er præget af. Du bliver kvalificeret til at
kunne implementere forandringsprocesser; både med afsæt i egne praksiserfaringer og på basis af en forskningsbaseret viden om tidlig sprogstart i engelsk, fransk
og tysk samt om flersprogethed.

Skolens naturfaglige kultur
DPD213736171
Efterår 2022

Sprogtilegnelse og sprogundervisning
DPD213732171
Efterår 2021

PD Engelskvejleder

Modulet bygger på sprogvidenskabelig, forskningsbaseret teori om sprogtilegnelse 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 pædagogisk og didaktiske tiltag i skolens engelskundervisning.

PD Engelskvejleder

Vi vil beskæftige os med teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur,
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejledningsog evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse 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.

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.

Naturfagenes sammenhæng og indhold
DPD221737171
Forår 2021

Faglig vejledning i skolen – engelskvejleder
DPD221729223
Forår 2022

NATURFAG

PD Naturfagsvejleder

Hvordan skaber vi sammenhæng, progression og kontinuitet i naturfagene i skolen?
Vi arbejder med differentiering og rummelighed i tilgangen til naturfagene og sammenhæng, 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.

Faglig vejledning i skolen – naturfagsvejleder
DPD221729224
Forår 2022

PD Naturfagsvejleder

Vi vil beskæftige os med teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur,
procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser samt vejledningsog evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse 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.

Læs mere om
diplomuddannelser
og -moduler,
og ansøg på
kp.dk
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MUSIK � SCENEKUNST

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Musikdidaktik og musikalsk ledelse
DPD213702171
Efterår 2021

PD i Musik

Vi tager afsæt i konkret udvikling af din egen undervisningspraksis med fokus
på at igangsætte, lede, vejlede og udvikle musikudøvelse og musikalsk skaben på
en levende og varieret måde. Du får erfaring med et bredt repertoire af kor- og
sammenspilsmetodikker - med brug af digitale hjælpemidler, med komposition og
arrangement og med sang og instrumenter af mange slags. Modulet er både for
nye og erfarne musikundervisere af alle slags; vi udnytter deltagernes forskelligartede baggrunde og kompetencer i fællesskab.

Motorisk udvikling og kropslig læring
DPD213693171
Efterår 2021

Musikpædagogik
DPD221703171
Forår 2022

PD i Musik

Du er lærer eller pædagog med en musikprofil, som ønsker at indgå i samarbejde
om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis. Vi arbejder med at
beskrive og analysere egen og andres praksis samt fag-, lærings- og professionssyn med henblik på at kvalificere og videreudvikle musikalske læringsmiljøer. Derudover arbejder vi med musikdidaktiske grundbegreber, positioner og musikpædagogiske retninger. Derved opnår du kvalifikationer til at planlægge og gennemføre det
gode musikpædagogiske undervisningsforløb.

PD i Anvendt scenekunst

Du lærer at lave scenekunstprojekter med børn og unge, fx til åben skole eller
huskunstnerprojekter. Modulet består af intensive undervisningsweekender med
selvstændigt arbejde i de mellemliggende perioder. I undervisningsweekenderne
arbejder vi praktisk på gulvet.

DPD221696171
Forår 2022

PD i Anvendt scenekunst

Hvad kan vi uden for scenens faste rammer bruge scenekunst til? På dette modul lærer du at udvikle dine egne scenekunstpædagogiske øvelser og at anvende
scenekunstens værktøjer uden for scenens rammer, fx i sprogundervisning eller i
museumsformidling. Gennem en kombination af praksis og teori går vi på opdagelse
i en verden, hvor leg ER læring.

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 bevægelse, og du styrker din professionelle praksis med fokus på motoriske færdigheder
og kropslig læring.

PD Idræt, krop og bevægelse

I relation til leg, dans, kamp og drama arbejder vi med at udvikle faglige forudsætninger og bevægelsespsykologisk/pædagogisk viden og nytænkning om krop og
kommunikation. Du får teoretiske og praktiske redskaber til at styrke egen profession. Fokus er på en flerdimensionel og dynamisk læringsopfattelse, der integrerer det praktiske og det teoretiske. Ligeledes arbejder vi med kroppens sprog,
kommunikation og kultur i forhold til det moderne samfund samt med aktivitet som
bindeled for socialt samvær.

Bevægelse, trivsel og sundhed
DPD213744171
Efterår 2021

PD Bevægelsesvejleder

Vi har særligt fokus på at arbejde med viden, færdigheder og udvikling af kompetencer i forhold til bevægelsen og den fysiske aktivitets betydning for opnåelsen af
trivsel og sundhed – både i teori og praksis. Der arbejdes med bevægelse, sundhed,
trivsel i inkluderende læringsmiljøer, samt kulturelle og institutionelle sammenhænge. Her er blik for visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og
trivselsperspektiv.

Faglig vejledning i skolen – bevægelsesvejleder

Dramapædagogik
DPD221690171
Forår 2022

PD Idræt, krop og bevægelse

Krop, bevægelse og kommunikation

Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis
DPD213691171
Efterår 2021

DPD221729225
Forår 2022

PD Bevægelsesvejleder

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

Læs mere om
diplomuddannelser
og -moduler,
og ansøg på
kp.dk
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IDRÆT � BEVÆGELSE

BILLEDKUNST � HÅNDVÆRK OG DESIGN

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Eksperimenterende billedfremstilling
DPD213685171
Efterår 2021

PD i Billedkunst og æstetik

Vi arbejder med at udvikle dine kompetencer i praktisk eksperimenterende billedfremstilling 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 vurderingsstrategier med fokus på indhold, form, genre og funktion.

Teknologiforståelse og digitale kompetencer
DPD213781221
Efterår 2021

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 færdigheder i at løse billedpædagogiske og formidlingsmæssige problemstillinger i et
personligt, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.

PD Læringsvejleder

Teknologiforståelse og digitale kompetencer er et modul, der sætter dig i stand til
at kunne 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.

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Billedpædagogik, didaktik og formidling
DPD221686171
Forår 2022

DPD221749221
Forår 2022

PD i Medier og kommunikation/Læringsvejleder

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 praksisfællesskabet. 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.

Kreative, innovative og entreprenante læreprocesser i
håndværk og design
DPD213699171
Efterår 2021

PD i Håndværk, design og innovation

Du får kompetencer til at planlægge, iværksætte, udvikle og formidle kultur, æstetik
og håndværk. Det faglige niveau bygger på allerede erhvervede kompetencer fra et
æstetisk/kreativt linjefag i læreruddannelsen, uddannelse fra et håndarbejdsseminarium eller tilsvarende forudsætninger. Modulet tager afsæt i arbejdet med kreative og innovative processer, såvel i teori som i praksis, i et didaktisk perspektiv.

Design og håndværk
DPD221698171
Forår 2022

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 produkt. 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 perspektiveres ud fra synsvinklen form og funktion.

Læs mere om
diplomuddannelser
og -moduler,
og ansøg på
kp.dk
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LÆRINGSVEJLEDER � MEDIER OG KOMMUNIKATION

DIDAKTISK UDVIKLING

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Eksperimenterende didaktik og designtænkning
DPD213636221
Efterår 2021

PD Didaktisk udvikling i skolen

Vi arbejder med, hvordan man kan designe nye og eksperimenterende læringsrum
og undervisningsformer. Grundelementerne er kreativitet, innovation og designtænkning i et didaktisk perspektiv. Du får kompetencer til at udvikle innovative forløb og læringsdesign, der gennem rum, aktiviteter og organisering skaber undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for den enkelte elev.

Hørevanskeligheder
DPD213567221
Efterår 2021

Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af
klassefællesskaber
DPD221362221
Forår 2022

PD Didaktisk udvikling i skolen

Fokus er på, hvordan man gennem didaktiske valg kan understøtte elev-elev-relationer, der styrker elevernes læreprocesser. Omdrejningspunktet er udvikling af didaktisk design, der skaber læringsfællesskaber og kollaborative læreprocesser med
øgede deltagelsesmuligheder for alle elever. Du får kompetencer til at anvende forskellige dialogiske undervisningsformer og til at analysere og didaktisk rammesætte
elevsamarbejde, faglige elev-elev-samtaler samt respons- og feedbackformer.

PD Didaktisk udvikling i skolen

Vi fokuserer på, hvordan feedback i undervisningen på baggrund af data kan
bidrage til elevers læring. Du vil få indsigt i at udvikle undervisningen og blik for
elevernes læring med afsæt i systematiske dataindsamlingsmetoder, vurdering og
refleksion. På modulet sætter vi fokus på didaktisk udvikling og læring gennem refleksion over evalueringsprocesser og didaktisk design, så du kan indsamle, vurdere
og reflektere over egen undervisningspraksis med afsæt i data.

DPD213565221
Efterår 2021

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 talentstrategi for skolen. Undervisning og internat i dette samarbejde mellem Sciencetalenter og KP foregår hos Sciencetalenter i Sorø.

Vores primære fokus vil være på børneområdet. Vi vil bl.a. beskæftige os med
pædagogisk audiologi, og vi vil arbejde med, hvordan logopæden tilrettelægger
sit arbejde for børn og unge med udfordringer på hørelsen, fx via undervisning og
vejledning. Der vil ligeledes være fokus på områder som rehabilitering, kompensationsstrategier og støj.

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 interventionsmetoder.

Talevanskeligheder
DPD221566221
Forår 2022

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.

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever
DPD213740411
Efterår 2021

PD i Logopædi

Sproglige vanskeligheder

Vurdering og feedback med data – systematisk blik på
elevens læring
DPD213637221
Efterår 2021

LOGOPÆDI

DPD213568221
Efterår 2021
DPD221568221
Forår 2022

PD i Logopædi og PD Ordblindelærer i grundskolen

Du får grundlæggende kendskab til årsager og følger af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi samt metoder til at forebygge, identificere vanskeligheder 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. Dette er det andet af tre moduler til funktionen som
ordblindelærer i grundskolen. Se de øvrige på side 47.

Faglig vejledning i skolen – tonet mod talent
DPD221729411
Forår 2022

PD Didaktisk udvikling i skolen
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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.
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SPECIALPÆDAGOGIK

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Intellektuelle funktionsnedsættelser
DPD213280221
Efterår 2021

PD i Specialpædagogik

Du får viden om børn og unge på handicap- og retarderingsområdet, som traditionelt hører til i specialklasserækker og specialskoler. Vi ser på diagnoser og handicapforståelser, 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 kompetencesyn med en systemisk og narrativ tilgang.

Specialpædagogik i samtiden
DPD221587221
Forår 2022

Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker
med komplekse kommunikationsbehov
DPD213757221
Efterår 2021

PD i Specialpædagogik

Vi arbejder med videoanalyse af egen praksis og inddrager samspilsformer fra tidligt 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 udvikling 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.

PD i Specialpædagogik

Du bliver introduceret til relevante teorier og forskningsresultater om social-kognitive 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 i et innovativt perspektiv.

DPD213588221
Efterår 2021
DPD221588221
Forår 2022

PD i Specialpædagogik

Sansning er udgangspunktet for al læring, og evnen til at optage og kombinere sanseindtryk er grundlaget for at forstå og håndtere sin omverden. Modulet dækker
børn og unge fra normalområdet, AKT, ADHD/AST samt generelle og vidtgående
generelle læringsvanskeligheder. Du bliver i stand til at afdække sansemæssige
vanskeligheder, forstå mestringsadfærd samt planlægge og udføre pædagogiske
tiltag, der understøtter en udvikling af det sensoriske system.

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende
mennesker med funktionsnedsættelser
DPD221098221
Forår 2022

PD i Specialpædagogik

Fokus er på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn,
unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive
vanskeligheder. Vi arbejder med den bagvedliggende kommunikationsteori, med udvikling af kommunikative færdigheder samt med støttende og alternative kommunikationsmuligheder. 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.

Vi bringer dig igennem de historiske og samfundsmæssige forståelser, der knytter 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 normalitetsbegrebet og sætter det i et historisk perspektiv.

PD i Specialpædagogik/Inklusionsvejleder

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.

Social inklusion
DPD213573221
Efterår 2021
DPD221573221
Forår 2022

Sansemæssige funktionsnedsættelser
DPD221593221
Forår 2022

PD i Specialpædagogik

Læring, kontakt og trivsel

Social-kognitive udviklingsforstyrrelser
DPD213278221
Efterår 2021

SPECIALPÆDAGOGIK � INKLUSIONSVEJLEDER

PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde/Inklusionsvejleder

Arbejder du med udvikling af inkluderende indsatser? På modulet får du kompetencer 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 inklusionsprocesser kan understøttes i den konkrete skolevirkelighed, i den pædagogiske
praksis og i udviklingen af læringsmiljøer.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention
DPD213533221
Efterår 2021
DPD221533221
Forår 2022

PD i Psykologi/Inklusionsvejleder

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

Inklusionsvejleder
Du bliver inklusionsvejleder med disse tre moduler:
• Social inklusion
• Læring, kontakt og trivsel
• Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention
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PÆDAGOGIK

DIPLOMMODULER

DPD213748221
Efterår 2021
DPD221748221
Forår 2022

DIPLOMMODULER

Pædagogfaglighed og læreprocesser

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis

PD i Almen pædagogik

På diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis får du en grundig teoretisk og metodisk
indføring i system- og relationsorienteret dialogbaseret arbejde med børn, unge og familier. Uddannelsen er tværfaglig og klæder dig på til at kunne arbejde med problemer, der relaterer sig til familiens
indbyrdes forhold og deres forhold til omgivelserne. Uddannelsen giver dig kompetencer til samtale og
åben dialog med børn, unge og familier. Uddannelsen varer 2,5 år, starter én gang årligt og består af
faste moduler, som man følger. Få mere information på kp.dk.

Vi tager afsæt i den nyeste pædagogiske forskning og professionsviden med henblik på at styrke pædagogers og læreres planlægning, gennemførelse og evaluering
af pædagogisk praksis. Fokus ligger på det tværprofessionelle samarbejde, og med
baggrund i viden om læring, didaktik og dannelse vil vi på kurset reflektere over
almene pædagogiske problemstillinger og grundlæggende holdninger og værdier.

Samarbejde, vejledning og dokumentation i forhold til
børns sprog

Udeskoledidaktik
DPD213738221
Efterår 2021
DPD221738221
Forår 2022

PD i Almen pædagogik

Udeskole er en pædagogisk praksis, som finder sted i naturen, skolehaver, virksomheder, museer m.m. Fokus vil være på pædagogers og læreres samarbejde om at
planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb med udeskole i autentiske
læringsmiljøer, hvor der er plads til oplevelser, undersøgelser og refleksion. Didaktisk teori og læringsteori er basis for en kritisk tilgang til forskning og udviklingsarbejde på feltet.

DPD213227221
Efterår 2021

PD i Børns sprog

DPD221551221
Forår 2022

PD i Børns sprog

Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik
DPD213549171
Efterår 2021
DPD221549171
Forår 2022

FAMILIETERAPI � BØRNS SPROG

PD i Almen pædagogik

Fokus er på viden om børns matematiske opmærksomhed med henblik på at planlægge, gennemføre og evaluere en pædagogisk praksis med afsæt i undersøgende
og eksperimenterende arbejdsformer. På et didaktisk og læringsteoretisk grundlag
vil modulet tage udgangspunkt i pædagogers og læreres tværfaglige drøftelser.

Undervisningen har fokus på de indsatser, der iværksættes rundt om barnet/
børnegruppen i forbindelse med arbejdet med børns sproglige og kommunikative
udvikling. Vi ser på forskellige former for dokumentationskultur med henblik på at
iværksætte indsatser for at forandre og udvikle på praksis. Derudover vil vejledning
og samarbejde med henholdsvis kolleger og forældre udgøre en væsentlig del af
modulet.

Børns sprogtilegnelse
Vi tager udgangspunkt i forskellige perspektiver på barnets sprogtilegnelse, og ser
på forskningen i børns sproglige og kommunikative udvikling. I undervisningen kommer 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.

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole
DPD213511221
Efterår 2021
DPD221511221
Forår 2022

PD Fælles valgfrit modul

Vi bringer aktuel pædagogisk viden om forældresamarbejdet i spil og udvikler
fælles mål for samarbejdet mellem forældre, pædagoger og lærere, så alle elever
trives, lærer og udvikler sig. Modulet bygger på idéen om, at forældre, pædagoger
og lærere i skole og dagtilbud indgår et forpligtende og ligeværdigt samarbejde om
børns trivsel, læring og udvikling. Formålet er at skabe et fælles teoretisk, forsknings- og erfaringsbaseret fundament for samarbejdet med forældrene.

Læs mere om
diplomuddannelser
og -moduler,
og ansøg på
kp.dk
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MILJØTERAPI � PSYKOLOGI

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Miljøterapi

Praktikvejleder til læreruddannelsen

Københavns Professionshøjskole tilbyder to uddannelsesforløb, som henvender sig til personer, der arbejder med miljøterapi. Uddannelsesforløbene består hver især af tre moduler fra de pædagogiske diplomuddannelser, som kvalificerer til arbejdet inden for henholdsvis det børne- og ungdomspsykiatriske
område og inden for dag- og døgnregi af børn og unge med diagnoser. Få mere information på kp.dk.

DPD213190171
Efterår 2021forår 2022

Gruppe- og organisationspsykologi
DPD213534221
Efterår 2021

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 kompetencer til at analysere og facilitere læring, forandring, motivation og konflikthåndtering
i grupper og organisationer.

DPD221722221
Forår 2022

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 temaer 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.

DPD213515171 K
DPD213515341 H
Efterår 2021
DPD221515171 K
DPD221515341 H
Forår 2022

PD i Psykologi

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

DPD213539221
Efterår 2021
DPD221539221
Forår 2022

DPD221532221
Forår 2022
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PD i Psykologi

Du introduceres til psykologiske teorier og forskning om udvikling, socialisering og
personlighedsdannelse. Du får viden og færdigheder til at kunne håndtere pædagogiske problemstillinger omhandlende: relations- og tilknytningsforstyrrelser,
omsorgssvigt, angst, sorg, kognitive vanskeligheder, sensitivitet, samt identitetsog personlighedsudfordringer. Du tilegner dig viden og metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger, og du kommer til
at arbejde med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
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PD Fælles valgfrit modul

Med afsæt i dine erfaringer og arbejdspladsens praksis arbejder vi på modulet med
vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, 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.

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
organisationen. Dette kan fx være inden for kollega- og teamsamarbejde, medarbejderkompetenceudvikling 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.

Vejledningsteori og forandringsprocesser
DPD213538221
Efterår 2021

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.

Kollegial vejledning

Udviklingspsykologi
DPD213532221
Efterår 2021

Med dette fælles valgfrie modul fra den pædagogiske diplomuddannelse bliver du
kvalificeret til at varetage rollen som praktiklærer og praktikvejleder på en praktikskole. På uddannelsen får du en indføring i kravene til praktikfaget i læreruddannelsen samt mulighed for at udvikle din vejlederprofessionalitet, hvilket giver dig et
godt grundlag for at vælge relevante kommunikations- og vejledningsstrategier.

Vejledningsmetoder og -processer

Pædagogisk psykologi
DPD221536221
Forår 2022

PD Fælles valgfrit modul

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Neuropsykologi og neuropædagogik
DPD213722221
Efterår 2021

PRAKTIKVEJLEDNING � VEJLEDNING

DPD221540221
Forår 2022

PD i Vejledning og supervision

Du arbejder – eller ønsker at arbejde – med at skabe udviklings- og forandringsprocesser 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.
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UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Vejledning og vejleder
DUE213910221
DUE213910222
Efterår 2021
DUE221910221
Forår 2022

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Du udvikler kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv, hvor de vejledtes interesser og personlige 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 karrierevalgsteorier, herunder metodiske implikationer af forskellige tilgange.

Kollektive vejledningsformer
DUE213927221
Efterår 2021

Vejledning og individ
DUE213911221
Efterår 2021
DUE221911221
Forår 2022

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 karrieremål samt vurderinger for beslutninger om vejledningsfaglige handlemuligheder.
Du vil som færdiguddannet vejleder kunne bidrage selvstændigt til organisering,
evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning.

DUE221912221
DUE221912222
Forår 2022

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Du får indblik i den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling, og du får kompetencer 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.

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 interessere 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.

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

DUE221920221
Forår 2022

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
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Med udgangspunkt i teorier om karrierelæring og karrierekompetence vil vi undersøge, 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 forståelsen
af børn, unge og voksnes karrierelæring. Du bliver i stand til at anvende forskellige
karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb.

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

Mentorskaber og mentorordninger
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.

Særlige vejledningsbehov
DUE221915221
Forår 2022

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

For dig, der i din vejlederpraksis særligt har fokus på inklusion, integration, marginalisering og stigmatisering. Du vil stifte bekendtskab med psykologiske og sociologiske perspektiver på identifikation af særlige vejledningsbehov. Og du vil erhverve
dig metoder til konkrete vejledningsaktiviteter i forhold til at kunne vejlede mennesker med særlige vejledningsbehov.

Vejledning og digitale medier

Karrierelæring
DUE213928221
Efterår 2021

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

DUE213913221
Efterår 2021

Interkulturel vejledning
DUE213919221
Efterår 2021

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer

Vejledning og samfund
DUE213912221
Efterår 2021

UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING

DUE221924221
Forår 2022

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Du bliver skarpere på, hvordan du planlægger, udfører og evaluere 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.
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LEDELSE

DIPLOMMODULER

DIPLOMMODULER

Diplomuddannelsen i ledelse
Vil du se dit lederskab fra nye vinkler og udvikle din ledelsespraksis med afsæt i dine ledelsesudfordringer? 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.

Projektledelse
DPD213527221
Efterår 2021

Det personlige lederskab og forandring
DIL213242221
Efterår 2021
DIL221242221
Forår 2022

Diplomuddannelsen i ledelse

Du får viden og metoder til at udvikle din ledelsesidentitet og praktisere dit personlige 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 forandringer, der finder sted i din organisation og i omverdenen. Dette er det første
obligatoriske modul på Diplomuddannelsen i ledelse.

DIL221242172
Forår 2022

Diplomuddannelsen i ledelse

I den nye nationale diplomuddannelse i skoleledelse sigter vi på at styrke skolelederens 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 professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling. Dette er det første obligatoriske modul på Diplomuddannelsen i ledelse – for skoleledere.

DPD213530221
Efterår 2021

DIL221243221
Forår 2022

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 kompetencer 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.

Dine kompetencer inden for projektarbejde og ledelse af projekter vil blive udviklet
på dette modul. Du bliver introduceret til konkrete projektledelsesværktøjer og projektet 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.

PD i Projektledelse og organisationsudvikling

Du lærer at anvende diverse metoder til brug for medarbejderes dialog og refleksion i forbindelse med de udfordringer, der er i deres daglige arbejde med kerneopgaven. Ligeledes lærer du at skelne mellem de forskellige metoder. Undervejs i
forløbet træner du dine kompetencer i forhold til at vurdere og anvende konsultative 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.

Ledelse af forandringsprocesser
DPD221528221
Forår 2022

PD i Projektledelse og organisationsudvikling

Vi beskæftiger os med forskellige teorier, tilgange og metoder til at lede forandringer 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 arbejdet med organisationens kerneopgave. Fokus er på din opgave og rolle som forandringsleder, 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.

Kommunikation

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
DIL213243221
Efterår 2021

PD i Projektledelse og organisationsudvikling

Konsulentarbejdets metoder

Det personlige lederskab og forandring – for skoleledere
DIL213242172
Efterår 2021

DPD221510221
Forår 2022

PD i Projektledelse og organisationsudvikling

Her lærer du at udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget
fagområde. Du arbejder med kommunikationsteorier og metoder, og undersøger
dine kommunikative handlemuligheder i relation til udvalgte målgrupper. Undervejs i
forløbet afprøver du flere kommunikationsredskaber på din arbejdsplads, og ud fra
forskellige teoretiske perspektiver - og i dialog med andre studerende - forholder
du dig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier.

Organisation, udvikling og samskabelse
DIL213244221
Efterår 2021
DIL221244221
Forår 2022
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Diplomuddannelsen i ledelse

Vi udvikler dine kompetencer til strategisk og helhedsorienteret at iagttage, analysere og orientere dig i forhold til komplekse organisatoriske processer. Ligeledes 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 tilslutning til ledelsesbeslutninger. Dette er det tredje obligatoriske modul på Diplomuddannelsen i ledelse.
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Læs mere om
diplomuddannelser
og -moduler,
og ansøg på
kp.dk

LÆRERUDDANNELSE

MERITLÆRERUDDANNELSEN
OG ENKELTFAG
Meritlæreruddannelsen

Enkeltfag

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

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

Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt
uddannelse for dig, der i forvejen har en afsluttet uddannelse.

Du tilrettelægger uddannelsesforløbet individuelt 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 meritlæreruddannelse med en specialpædagogisk profil på
Københavns Professionshøjskole.
Læs mere på kp.dk, eller send en mail til
merit-lu@kp.dk.

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.

Du kan læse enkeltfag på daghold, aftenhold
eller netbaseret. Du læser typisk sammen med
både ordinære lærerstuderende og meritlærerog enkeltfagsstuderende.
Læs mere på kp.dk, eller send en mail til
enkeltfag-lu@kp.dk.

Komprimeret enkeltfag

Alle lærere skal senest i 2025 have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
Et komprimeret enkeltfagsforløb henvender sig
til uddannede lærere, der har undervisningserfaring, men mangler den formelle kompetence i
det fag, de ønsker at læse.
Københavns Professionshøjskole udbyder i 202122 et komprimeret enkeltfagsforløb i undervisningsfaget håndværk og design. Forløbet har
en varighed på et år, og undervisningen ligger
typisk én eftermiddag om ugen.
Komprimerede forløb i andre fag kan oprettes
efter aftale med en eller flere kommuner.
Læs mere på kp.dk, eller send en mail til
kompetenceloeft@kp.dk.

Uddannelsessted

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

DIPLOMMODULER

KURSER

PRAKTISK INFO

KURSER OG KONFERENCER

DIPLOMMODULER

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.

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

Tilmelding

Tilmelding foregår udelukkende online. Alle kurser og konferencer med et kursusnummer, der
starter med CFU, findes på cfu.kp.dk. Alle andre
findes på kp.dk.
KP sender automatisk en mail om, at din tilmelding er modtaget. Bemærk, at du ikke er optaget 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 ekstra kursus, hvis der er mulighed for det.
OBS! Da CFU sender bekræftelser og aflysninger 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.

Afmelding/afbud

Tilmelding til kurser er bindende fra tilmeldingsfristens 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 arbejdssted 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 København, med mindre andet er oplyst i opslaget.

Kontakt

Kurser og konferencer i dette katalog udbydes
af to afdelinger: VU og CFU. For yderligere information kontakt venligst den rette udbyder:
Videreuddannelse (VU)
kursus@kp.dk
7248 7540
Center for Undervisningsmidler (CFU)
kursus-cfu@kp.dk
4189 9113
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8.3015.00 og fredag kl. 8.30-14.00.

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.
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På vores diplommoduler udfordrer vi din forestilling 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 diplomuddannelse, der opfylder netop dine behov.

Studiemiljø og faciliteter

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

Ansøgning

Pris og betaling

Prisen for hvert enkelt modul fremgår af modulopslaget på kp.dk.
Der tages forbehold for prisændringer, herunder
ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.
Efter betaling kan du deltage i undervisning, deltage 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, hæfter du for det fulde beløb.

Undervisningssted

Undervisningen foregår på Københavns Professionshøjskoles lokationer i København med
mindre andet er oplyst i opslaget på kp.dk.

ECTS-point

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.

ECTS-point angiver den arbejdsbelastning, som
et uddannelsesforløb er normeret til. ECTSpoint måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, 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.

Ansøgningsfrist

Eksamen

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.

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

Kontakt

Studieservice Videreuddannelse
evu@kp.dk
7248 7540
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9-14 og
fredag kl. 11-14.
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