Foreningen af

Kristne Friskoler

FKF-kurser 2017-18

–1–

SØG OG DU SKAL FINDE

GOOGLE-GENERATIONEN OG I-PRØVEN
FORMÅL: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at håndtere den nye
generation af unge, hvor Google er blevet den foretrukne kilde til information.
Formålet er endvidere at klæde lærerne på til at håndtere den nye prøveform i
dansk skriftlig fremstilling, hvor der er adgang til internettet.
MÅLGRUPPE: Dansklærere i 7.-9. klasse.

FORMÅL: Kursets formål er at klæde lærere på, så de kan lære elever at
søge mere effektivt og kritisk på internettet samt være i stand til at omsætte
information til viden.
MÅLGRUPPE: Lærere i 5.-8. klasse, der underviser i dansk, kristendom, historie.
INDHOLD: Lærerne vil blive fortrolige med en række af de nye læsestrategier og
-teknikker, som nettet fordrer nu, hvor tekster er blevet multimodale og mere
komplekse end nogensinde før.
Find fuld programbeskrivelse på www.kristne-friskoler.dk

INDHOLD: Forskning viser, at søgning, vurdering og brug af informationer fra
nettet ikke er nemt for eleverne. Kurset vil give inspiration til at styrke elevernes
arbejde med søgning, udvælgelse og brug af information og inspiration i den
skriftlige besvarelse. Kurset vil desuden give indblik i de forskellige typer af
opgaver, som eleverne vil kunne møde til prøven, og hvordan de kan gribe dem
an. Du får indsigt i vurderingskriterierne, der ligger til grund for bedømmelsen,
og hvordan du med fordel kan bruge disse i din egen vurdering.
Find fuld programbeskrivelse på www.kristne-friskoler.dk
UNDERVISERE: Charlotte Rytter, selvstændig danskkonsulent og Ken Dolva,
lærer og pædagogisk IT-vejleder

UNDERVISERE: Charlotte Rytter, selvstændig danskkonsulent og Ken Dolva,
lærer og pædagogisk IT-vejleder

DATO:
STED:
PRIS:
TILMELDING:

1. november 2017 kl. 9.30 - 16.30
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Kr. 2.000
5. september
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DATO:
STED:
PRIS:
TILMELDING:

15. november 2017 kl. 9.30 - 16.30
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Kr. 2.000
15. september
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DIGITALE KOMPETENCER OG
DIGITAL DANNELSE

BØRN I SORG OG KRISE
FORMÅL: Kursets formål er at give
redskaber til at håndtere samtaler
med børn i sorg og krise.
MÅLGRUPPE: Lærere og pædagoger,
der arbejder med – eller påtænker
– at arbejde med børn i forskellige
sorg- og krisesituationer.

INDHOLD: Af og til kan voksne føle sig udfordret af børns spørgsmål til livet.
Hvad og hvordan skal man svare? Sagen er, at hvad børn ikke ved, har de ondt
af. Hvordan taler vi voksne med børn om mening, Gud, døden, terror, brudte
relationer og alt det andet, som gør ondt og er svært?
Hvordan finder vi balancen mellem at være lærer/pædagog og være fortrolig samarbejdspartner? Hvordan er forholdet mellem skam og skyld i samtale med børn?
Flere kristne friskoler har etableret grupper for børn i sorg og krise. Vi vil dele
erfaringer, glæder og frustrationer i dette svære, men vigtige felt.
Find fuld programbeskrivelse på www.kristne-friskoler.dk
UNDERVISERE:
Dan Månsson, teolog og
sjælesørger
Hans Jørgen Hansen,
daglig leder af FKF

FORMÅL: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at forholde sig til de
digitale medier ud fra et dannelsesperspektiv.
MÅLGRUPPE: Dansklærere i 4.-9. klasse.
INDHOLD: Kurset vil give deltagerne redskaber og
inspiration til:
• at forholde sig til medierne ud fra et danskfagligt
perspektiv
• at analysere, diskutere og arbejde med medietekster
• at arbejde med medieanalyse, medieproduktion og
elevernes digitale dannelse
Find fuld programbeskrivelse på www.kristne-friskoler.dk
UNDERVISER: Anna-Marie Hansen,
lektor ved UC Lillebælt

DATO:
STED:
PRIS:
TILMELDING:

9. november 2017 kl. 9.30 - 16.30
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
Kr. 1.200
20. september
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DATO:
STED:
PRIS:
TILMELDING:

13. november 2017 kl. 9.30 - 16.30
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
Kr. 1.300
2. oktober
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BRUG AF DEN NYESTE TEKNOLOGI
I UNDERVISNINGEN
FORMÅL: Kursets formål er at præsentere den nyeste forskning inden for
robotter, droner og programmering i undervisningen.
MÅLGRUPPE: IT-vejledere og andre interesserede.
INDHOLD: Konsulenter fra Center for Robotteknologi vil fortælle om den nyeste
forskning i brug af robotter og droner i undervisningen.
Derudover vil konsulent Eva Petropouleas, der er medforfatter til bogen
”Programmering i praksis” fortælle om didaktiske principper og Computational
Thinking som grundlæggende tilgang i arbejdet med programmering i
grundskolen.
Find fuld programbeskrivelse på www.kristne-friskoler.dk
UNDERVISERE: Konsulenter fra Center for Robotteknologi og Eva Petropouleas

NY MEDARBEJDER PÅ EN KRISTEN
FRISKOLE – HVORFOR OG HVORDAN?
FORMÅL: Kursets formål er at give
en grundlæggende indføring i, hvad
det vil sige at arbejde på en kristen fri
skole.
MÅLGRUPPE: Nye lærere og
pædagoger på kristne skoler.
INDHOLD: Gennem oplæg og
drøftelser vil der blive sat fokus
på, hvad det vil sige at arbejde
på en kristen fri skole – både
holdningsmæssigt, didaktisk og
personligt. Kurset udbydes hvert
andet år, så det er primært for
nyansatte i 2016 og 2017.
Find fuld programbeskrivelse på
www.kristne-friskoler.dk
UNDERVISERE: Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af KPI, Hans Jørgen
Hansen, daglig leder af FKF og Torben Mathiesen, konsulent i FKF

DATO:
STED:

12. september 2017 kl. 9.30 - 16.30
Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut, Forskerparken 10,
Odense
PRIS:
Kr. 1.000
TILMELDING: 30. juni
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DATO:
STED:
PRIS:
TILMELDING:

2.-3. november 2017
FænøSund Konference og ferie, Oddevejen 8, 5500 Middelfart
Kr. 3.000
15. september
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TILMELDING
Tilmelding til FKF’s landsdækkende kurser (NB: IKKE nedenstående lokale
kurser) kan ske ske via www.kristne-friskoler.dk under kurser eller via
mail til jvj@kristne-friskoler.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9735 2099

LOKALE KURSER

Arrangeret af FKF-skoler (åbne for alle interesserede)
Find programbeskrivelse på www.kristne-friskoler.dk

BØRNS SUNDE TROSUDVIKLING
OPLÆGSHOLDER: Psykolog Dorte Toudal Viftrup
DATO: 2. november, kl. 15-18
STED: Den kristne Friskole i Holstebro
PRIS: Kr. 500
TILMELDING TIL: kontor@denkristnefriskole.dk senest 2/10

KURSUS I EVALUERING
OPLÆGSHOLDER: Konsulent i PPR på Amager Hanne Dozabel
DATOER: 26. oktober og 7. december. Begge dage kl. 9.00-12.00
STED: Filipskolen, Amager
SAMLET PRIS: kr. 1.200
TILMELDING TIL: er@filipskolen.dk

SKRIFTLIG MATEMATIK
OPLÆGSHOLDER: Medlem af opgavekommissionen
og lærebogsforfatter Heidi Kristiansen
DATOER: 2. februar og 9. marts. Begge dage kl. 9.00 – 12.00
SAMLET PRIS: kr. 1.200
TILMELDING TIL: er@filipskolen.dk
STED: Filipskolen, Amager
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