
V=     πr³4
3

E=mc²

a²+b²=c²

 Få ny inspiration 
og viden om dit fag

Er du lærer i historie eller i de naturfaglige fag: natur/teknologi, 
geografi, biologi og fysik/kemi, så har du mulighed for at få  

et gratis kompetenceløft

Lærerne efterspørger kompetenceudvikling 
inden for deres fag. Danmarks Lærerfor- 
ening tilbyder folkeskolelærere et gratis kom-
petenceløft i fagene historie og de naturfaglige 
fag: Natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/
kemi. Det er muligt, fordi foreningen har fået 
støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til at afholde 5 kurser 
i historie og 8 kurser i de naturfaglige fag  
i skoleåret 2017-2018. 

•   Er du lærer eller vejleder i faget historie,  
og er du interesseret i at få ny viden og  
inspiration til din undervisning? Ønsker  
du konkrete eksempler på, hvordan dine 
elever kan få anvendelsesorienterede  
færdigheder i historieundervisningen?  
Og vil du gerne sætte historiefagets kom- 
petencer i samspil med fagligt indhold  
fra Danmarks- og verdenshistorien? 

•   Er du lærer eller vejleder i et eller flere 
naturfag (natur/teknologi, biologi, geografi 
eller fysik/kemi), og er du interesseret i at få 
ny viden og inspiration til din undervisning? 
Ønsker du konkrete eksempler på, hvordan 
du sætter de fælles naturfaglige kompeten- 
cer i fokus? Og vil du gerne undervise med 
udgangspunkt i autentiske problemstillinger 
fra hverdagen, samtidig med at du synliggør 
de faglige elementers sammenhæng  
og relevans for eleverne? 

Tilmelding til kurserne er åben fra d. 6. april 
og frem til mandag d. 5. maj 2017. Ved 
tilmelding vil lærere, der deltager sammen 
med kollegaer fra samme skole, blive  
prioriteret. Udvælgelse herefter sker  
efter først-til-mølle-princippet.

Gå ind på www.dlf.org og læs mere  
om kursernes indhold, tid og sted, be- 
tingelser for at deltage samt tilmelding.

Kurserne afholdes her:

Naturfagskursus 1  
04/09-06/09-2017  Fuglsøcentret, Nationalparken Mols Bjerge.

Naturfagskursus 2  
23/10-25/10-2017  Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse.

Naturfagskursus 3  
14/11-15/11-2017 & 07/03-2018  Huset Middelfart, Middelfart.

Naturfagskursus 4  
28/11-29/11-2017 & 27/02-2018  Hotel Søparken, Vendsyssel

Naturfagskursus 5  
05/02-06/02-2018 & 04/04-2018  Højskolen Østersøen, Aabenraa. 

Naturfagskursus 6  
12/03-13/03-2018 & 30/04-2018  Hotel Gl. Avernæs, Ebberup, Fyn.

Naturfagskursus 7  
19/03-21/03-2018  Askov Højskole, Vejen.

Naturfagskursus 8  
23/04-25/04-2018  Hotel Sandvig, Bornholm. 

Historie kursus 1  
28/09-29/09-2017  Huset Middelfart, Middelfart.

Historie kursus 2  
05/10-06/10-2017  Vallekilde Højskole, Odsherred.

Historie kursus 3  
26/10-27/10-2017  Nørgaards Højskole, Bjerringbro.

Historie kursus 4  
22/03-23/03-2018  Askov Højskole, Vejen.

Historie kursus 5  
12/04-13/04-2018  Pharmakon, Hillerød.


