
Bemærk: På denne side kan billedet udskiftes. 

Kom på efteruddannelse 
i Europa med CFU…

Informationsmøde

Campus Roskilde d.3. maj 2022

Eva Petropouleas Christensen evch@pha.dk
Ulla Krogsgaard ukr@pha.dk
Marianne Hubert mkh@pha.dk
Kristian Neubert Hjuler krnh@pha.dk
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Program
Check in

● CFU som konsortieholdere
● Handleplan
● Formelle forhold

- tilmelding, bestilling af rejse, efteruddannelse og 
ophold

- forsikringer, mandatory letter
● Rammen for sprogkurserne
-    forberedelse, efterbehandling 
● Efteruddannelse  i tysk v/ Marianne
● Efteruddannelse i engelsk v/Ulla
● Spørgsmål og svar
● Evt.



Rejs dig hvis…

● dit fag er engelsk
● dit fag er tysk
● du underviser i både engelsk og tysk
● du underviser i helt andre fag
● du ikke underviser, men er på ledelses- eller forvaltningsniveau
● du har deltaget i Erasmus+ projekter før
● du kommer alene fra din skole
● du har en eller flere kolleger med
● du har din leder med
● du taler flere end 2 fremmedsprog
● Du glæder dig til den næste ferie



CFUs Erasmus+ akkreditering, hvad vil det sige?

● CFU som konsortieholdere (2022-2027)
➢ nem adgang til bevillinger
➢ mulighed for at vokse og udforske

● Tilskud til efteruddannelse i Europa
➢ kurser, job shadowing og elevmobiliteter m.m.

● For grundskoler 

● Tilskud til kursusafgift, rejse, ophold (ikke vikarudgift)

● CFUs handlingsplan 2022-2024
➢ engelsk, tysk, ICT og naturfag



Formelle forhold for Erasmus+ efteruddannelser

● Tilmelding - senest den 10. juni 

○ Engelsk: kortlink.dk/2fnh8

○ Tysk: kortlink.dk/2fnh7

● Svar om optagelse - senest den 22. juni 

● Bestilling af rejse & ophold

● Forsikringer

● Andre udgifter

http://kortlink.dk/2fnh8
http://kortlink.dk/2fnh7


Når du er optaget…

● vil du få besked senest den 22. juni.

● skal din skole oprettes som konsortiemedlem. Det kræver

✓ et OID-nummer (læs mere her kortlink.dk/2fmpw)

✓ dokumentet “Mandatory Letter” underskrevet af skolelederen

● ses vi til opstartsmøde d.10.oktober kl.15.00-16.30 (lokalitet følger)

https://www.ingalicia.org/2021/04/how-to-get-the-oid-number-erasmus/


Tidsplan for sprogkurserne

● Obligatorisk opstartsmøde den 10/10

➢ praktiske oplysninger og aftaler

➢ logbog/evaluering

➢ evt. forberedelse 

➢ spredning af udbytte

● Selve kurset nov 2022 (tysk) / jan 2023 (engelsk)

● Ekstern og intern evaluering

● Efterbehandling og afsluttende møde den 26. april kl.15:00-16:30





Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

Engelsk - 
Det inkluderende klasseværelse

● Store krav til engelsk i 
alle uddannelsesniveauer

● Engelsk fra 1.kl.
● Stor spredning - kan alle 

behov tilgodeses?
● Lærernes 

efteruddannelse



Hvad tilbyder vi? 

● 15 kursuspladser (+venteliste)

● Efteruddannelse i Norge om 
inkluderende og differentierende 
engelskundervisning 

● Skolebesøg i udlandet

● Mødet med norske lærere, evt. 
fremtidige projekter

● Netværk mellem engelsklærere i 
regionen 

● Inspiration til at håndtere 
udfordringer  fremover

Halden



søn 22.1.23 -  fre 27.1.23

Fremmedspråksenteret Høgskolen Østfold, Halden

En togrejse med hotelovernatning 

● 4 kursusdage på Fremmedspråksenteret 
sammen med norske lærere.

Hver kursusdag har sit eget tema, fx

- Læse- skrivevanskeligheder
- Arbejdet med billedbøger
- Anvendelsen af musik i klasseværelset
- Variation i undervisnngen

● Skolebesøg
 

● Netværksdannelse med mulighed for 
fremtidige fælles projekter https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/engelsk/ 

https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/engelsk/


Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

TYSK - en opkvalificering af tysklærerens sproglige og 
didaktiske kompetencer

◼ Styrkelse af tyskfaget og 

grundskolen

◼ Krav om en up-to-date 

tyskundervisning

◼ Gode sprogkundskaber hos 

tysklæreren

◼ Viden om tysktalende landes kultur 

og samfundsforhold



Hvad tilbyder vi?

● 15 kursuspladser (+venteliste)

● Efteruddannelse/ sprogkursus for 
tysklærere i et tysktalende land

● Mulighed for at opkvalificere 
målsproget i autentiske omgivelser

● Et 1.hånds indtryk af kulturelle forhold

● Mulighed for at knytte internationale 
kontakter 

● Netværk mellem deltagerne (fra 
regionen)

● Kulturelle indslag



20. - 26. november 2022
GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82, 
Prenzlauer Berg

Kursus: Mandag -fredag (5 dage)

Formiddag (4 lek.):  Tyskundervisning i internationale  grupper    
                                              (niveaudelt)
Eftermiddag (2 lek.):  Fokus på Metodik og Didaktik i egen gruppe
Eftermiddag/aften:      Kulturelt program

Indkvartering: Søndag -lørdag (7 dage)

Apartments@GLS Campus Berlin (enkelt el. dobbelt)
m. badeværelse, Tv, WiFi, telefon, køkken, sengetøj og linned.

Vi arrangerer fælles morgenmad.

Tilmelding senest d.10.juni på kortlink.dk/2fnh7

http://kortlink.dk/2fnh7


Tænker du stadig, at denne 
efteruddannelse er interessant for dig?



Nej du… vi tager til Berlin!

Hva så… vil I med til Norge?

Husk senest d.10.juni 😊
Engelsk: kortlink.dk/2fnh8

Tysk: kortlink.dk/2fnh7

http://kortlink.dk/2fnh8
http://kortlink.dk/2fnh7


● Marianne Hubert (tysk, internationalisering)
          mkh@pha.dk    72481972

● Ulla Krogsgaard (engelsk, internationalisering)
          ukr@pha.dk      72481959

● Kristian Neubert Hjuler (teknologiforståelse, 
makerspaces)
krnh@pha.dk     72482759

● Eva Petropouleas Christensen 
(teknologiforståelse, makerspaces)
evch@pha.dk      72481962

● Mari-Ann Skovlund Jensen 
(naturfag, matematik)
msj@pha.dk        72482494
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