Kommunalt kursuskatalog for skoleåret 2017-2018
Det kommunale kursuskatalog er udarbejdet i samarbejde mellem konsulenter i kommunen og forvaltningen.
Udbuddet af kurser spejler det behov der er på skolerne, både i forhold til de rent formelle sikkerhedskurser, over
inspirationskurser til kompetenceudviklende kurser i særlige fag, der skal sikre, at vi i kommunen i 2020 lever op
til fuld kompetencedækning i fagene.
Deltagelse i alle kurserne aftales mellem leder og medarbejder og deadline for at aflevere kursusønsker til den
stedlige leder er den 1. juni 2017.
Meddelelse om kurset oprettes kan forventes omkring den 20. juni.
Forhåbentlig er der mulighed for, at mange vil kunne finde relevant mulighed for at blive inspireret eller få et
kompetenceløft i relevante fag.
På vegne af kursusudvalget
Jane Krog
Leder af skole- og SFO området.

Sejlerkursus for pædagoger/lærere

Kursusnummer: 1701
Sted: Sejlerhuset v. Brøndby Strand

Sejlerkursus for pædagoger/lærere

09-05-2018 fra 09:00 - 16:00

Formål: At give kursisterne grundig kendskab til sejlads og
sikkerhed, så de kan være ansvarlige for sejlads i indsøerne,

Målgruppe: Lærere og pædagoger

samt brug af materiel.

Instruktør(er): Axel Nielsen og
Rasmus Dybdahl Nielsen

Indhold: Gennemgang af regler for og muligheder i Sejlerhuset

Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl

og indsøerne. Diverse bådtyper gennemgås teoretisk og praktisk.

Nielsen

Min. deltagere: 8
Max. deltagere: 20
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Sejlerkursus for pædagoger/lærere
Kursusnummer: 1701

Sted: Sejlerhuset v. Brøndby Strand

09-05-2018 fra 09:00 - 16:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Axel Nielsen og Rasmus Dybdahl Nielsen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl Nielsen

______________________________________________
Underskrift

Air-track sikkerhedskursus

Kursusnummer: 1702
Sted: Brøndbyvester Skole - Tornehøj

Air-track sikkerhedskursus – regler for brug af AT i
undervisningen, gennemgang af idehæfte og øvelsesforslag.

3
02-11-2017 fra 13:00 - 15:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger

Dato: Efter aftale – afhængig af antal

Instruktør(er): Claus Eriksen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl
Nielsen

Min. deltagere: 8
Max. deltagere: 16

Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Air-track sikkerhedskursus
Kursusnummer: 1702

Sted: Brøndbyvester Skole - Tornehøj 3
02-11-2017 fra 13:00 - 15:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Claus Eriksen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl Nielsen

______________________________________________
Underskrift

Erhvervslivredderkursus

Kursusnummer: 1703
Sted: Lokale på Nørregårdsskolen,

Erhvervslivredderkursus
Formål: At give kursisterne en teoretisk/praktisk indsigt i
erhvervslivredderprøven samt Førstehjælpsdelen, der hører til, så
deltagerne på forsvarlig vis er i stand til at lade elever deltage i

Horsedammen 42,samt
Nørregårdsbadet
05-09-2017 fra 11:30 - 14:45
12-09-2017 fra 11:30 - 14:45

diverse vandaktiviteter.

15-09-2017 fra 11:30 - 14:45

Indhold: Gennemgang af den teori og de praktiske øvelser, der

28-09-2017 fra 11:30 - 14:45

21-09-2017 fra 11:30 - 14:45

er nødvendig for at bestå erhvervslivredderprøven. Kurset
afsluttes med erhvervslivredderprøve og bevis, der gælder 2 år i
Brøndby Kommune.

Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Rasmus Dybdahl

Min. deltagere: 6
Max. deltagere: 12

Nielsen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl
Nielsen

Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Erhvervslivredderkursus
Kursusnummer: 1703

Sted: Lokale på Nørregårdsskolen, Horsedammen 42,samt Nørregårdsbadet

05-09-2017 fra 11:30 - 14:45
12-09-2017 fra 11:30 - 14:45
15-09-2017 fra 11:30 - 14:45
21-09-2017 fra 11:30 - 14:45
28-09-2017 fra 11:30 - 14:45
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Rasmus Dybdahl Nielsen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl Nielsen

______________________________________________
Underskrift

Genopfriskning af Erhvervslivredderkursus

Kursusnummer: 1704
Sted: Lokale på Nørregårdsskolen,

Genopfriskning af Erhvervslivredderkursus

Horsedammen 42,samt
Nørregårdsbadet

Formål: At genopfriske den teoretisk/praktiske indsigt i
erhvervslivredderprøven samt 1.hjælpsdelen, der hører til, så

28-09-2017 fra 13:30 - 14:45

kursisterne på forsvarlig vis er i stand til at lade elever deltage i

03-10-2017 fra 11:30 - 14:45

diverse vandaktiviteter.
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Indhold: Genopfriskning af den teori og de praktiske øvelser, der

Instruktør(er): Rasmus Dybdahl

er nødvendig for at bestå erhvervslivredderprøven. Kurset

Nielsen

afsluttes med erhvervslivredderprøve og bevis, der gælder 2 år i

Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl

Brøndby Kommune.

Nielsen

NB: Deltagerne skal have deltaget i det grundlæggende
erhvervslivredderkursus i Brøndby.
Min. deltagere: 6
Max. deltagere: 12
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Genopfriskning af Erhvervslivredderkursus
Kursusnummer: 1704

Sted: Lokale på Nørregårdsskolen, Horsedammen 42,samt Nørregårdsbadet

28-09-2017 fra 13:30 - 14:45
03-10-2017 fra 11:30 - 14:45
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Rasmus Dybdahl Nielsen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl Nielsen

______________________________________________
Underskrift

Klatrekursus

Kursusnummer: 1705
Sted: Klatretårnet – Hyldegårdsvej

Formål: At give kursisterne grundig indblik i klatretårnets og
klatrevæggens muligheder og sikkerhedsregler, så de kan være
ansvarlige for klatring, samt brug af materiel.

11, Brøndbyvester
07-09-2017 fra 09:00 - 15:00
08-09-2017 fra 09:00 - 15:00

Indhold: Introduktion i brug af klatretårnet/klatrevæggen –
gennemgang af teori, regler for brug af klatreudstyr samt

Målgruppe: Lærere og pædagoger

kursisttræning. Kurset afsluttes med prøveaflæggelse samt

Instruktør(er): Anders Nissen og

bevisudstedelse. Kurset giver kun kompetence til brug af netop

Rasmus Dybdahl Nielsen

dette klatretårn samt klatrevæggen på Nørregårdsskolen.

Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl
Nielsen

Min. deltagere: 8
Max. deltagere: 12
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Klatrekursus
Kursusnummer: 1705

Sted: Klatretårnet – Hyldegårdsvej 11, Brøndbyvester
07-09-2017 fra 09:00 - 15:00
08-09-2017 fra 09:00 - 15:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Anders Nissen og Rasmus Dybdahl Nielsen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl Nielsen

______________________________________________
Underskrift

Mountainbikekursus

Kursusnummer: 1706
Sted: 10. klasseskolen - UCN

Mountainbikekursus for pædagoger/lærere

24-08-2017 fra 14:00 - 17:00

Introduktion af mountainbike i undervisningen, regler for brug,
samt teoretisk gennemgang af cyklen, undervisningsforslag og

Målgruppe: Lærere og pædagoger

praktik på Volden og i Brøndbyskoven.

Instruktør(er): Rasmus Dybdahl
Nielsen

Målgruppe: Alle - dog især lærere/SFO'er med store elever pga.

Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl

cyklernes størrelse.

Nielsen

Min. deltagere: 8
Max. deltagere: 18
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Mountainbikekursus
Kursusnummer: 1706

Sted: 10. klasseskolen - UCN

24-08-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Rasmus Dybdahl Nielsen
Kursusansvarlig: Rasmus Dybdahl Nielsen

______________________________________________
Underskrift

Inspirationskursus til svømning

Kursusnummer: 1707
Sted: Nørregårdsbadet

Svømning
Dette kursus er et opfriskningskursus for de svømmelærere, som
underviser i svømning og som gerne vil lære om de sidste nye
metoder indenfor svømmeundervisningen.
Kurset vil tage udgangspunkt i både teoretisk og praktisk
undervisning. SÅ HUSK SVØMMETØJ
Kurset vil være bygget op så der bliver gennemgået de primære
3 svømmearter crawl, rygcrawl og brystsvømning evt. ved mere
tid kan butterfly komme på tale.
Kurset vil tage udgangspunkt i en svømmeart til hver af de tre
gange. I vil lære at se på eleverne og kunne fejlrette dem.
Send gerne små videoer af elever, så vi kan tage udgangspunkt i
relevante fejl, I ser i skolen. Sendes til Andreas inden kurset på
mail: andreas_gangst@hotmail.com
Der vil selvfølgelig også være forslag til forskellige relevante lege
i undervisningen, der understøtter den svømmeundervisning der
skal laves.
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Inspirationskursus til svømning
Kursusnummer: 1707

Sted: Nørregårdsbadet

26-10-2017 fra 14:15 - 16:00
16-11-2017 fra 14:15 - 16:00
07-12-2017 fra 14:15 - 16:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Andreas Marker-Pedersen
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

______________________________________________
Underskrift

26-10-2017 fra 14:15 - 16:00
16-11-2017 fra 14:15 - 16:00
07-12-2017 fra 14:15 - 16:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Andreas MarkerPedersen
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

Motion og bevægelse med IT for undervisere på

Kursusnummer: 1708

3.-6. klassetrin

Sted: Brøndbyøster Skole. Sal 3

Med et ønske om en øget inddragelse af bevægelse og IT i
undervisningen for 3. til 6. klassetrin, sætter dette kursus fokus på
hands-on anvendelse af konkrete værktøjer og aktiviteter.
Koblingen af disse forskellige læringstilgange har til formål at
forbedre lysten til læring og øge elevernes motivation og trivsel,
samt udvikle deres digitale kompetencer i såvel formelle, som i

05-09-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Camil fra Jensens
kurser
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

uformelle læringssituationer. Med udgangspunkt i brugen af Ipad,
bærbare Pc’er og elevernes mobiltelefoner kigger vi på såvel
hardware, software, apps og pædagogiske processer og hvor vi
igangsætter forskellige lege og læringselementer til klassen.
I kurset skal vi at tale bl.a. om og opøve færdigheder omkring
didaktiske principper for location based learning (lokationsbaseret
læring) og game based learning (spilbaseret læring). Det er to
nyere læringstilgange, der anvender IT som grundlæggende
redskaber og som gør sig positiv bemærket ved at have indbygget
motivationsprincipper og kontekstbaseret undervisningsmuligheder.
Når vi bruger teknologien er det vigtigt at vi udnytter elevernes
ressourcer og kendskab til IT, således at vi undervisere kan vende
os mod vores kerneopgave – at understøtte elevernes læring og
trivsel. Derfor har kurset i sigte at teknologien er tilgængeligt og
nemt at forstå og at der med tid kan øges i sværhedsgrad og
udviklingspotentiale.
Vi vil øve os og prøve forskellige aktiviteter af i mindre grupper,
hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål og tale med
hinanden på tværs omkring såvel de muligheder og udfordringer
man støder på i sin hverdag.
Min. deltagere: 15 - Max. deltagere: 25

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Motion og bevægelse med IT for undervisere på 3.-6. klassetrin
Kursusnummer: 1708

Sted: Brøndbyøster Skole. Sal 3
05-09-2017 fra 14:00 - 17:00
Instruktør(er): Camil fra Jensens kurser
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

______________________________________________
Underskrift

Motion og bevægelse med IT for undervisere

Kursusnummer: 1709

på 7.-9.klassetrin

Sted: Brøndbyøster Skole. Sal 3

Med et ønske om en øget inddragelse af bevægelse og IT i

14-09-2017 fra 14:00 - 17:00

undervisningen for lærere, der underviser på 6.- 9.
klassetrin, sætter dette kursus fokus på hands-on anvendelse
af konkrete værktøjer og aktiviteter. Koblingen af disse
forskellige læringstilgange har til formål at forbedre lysten til
læring og øge elevernes motivation og trivsel, samt udvikle

Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Camil fra Jensens kurser
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

deres digitale kompetencer i såvel formelle, som i uformelle
læringssituationer. Med udgangspunkt i brugen af bærbare
Pc’er og elevernes mobiltelefoner kigger vi på såvel hardware,
software, apps og pædagogiske processer og hvor vi
igangsætter forskellige lege og læringselementer til klassen.
I kurset skal vi bl.a. tale om og opøve færdigheder omkring
didaktiske principper for location based learning
(lokationsbaseret læring) og game based learning (spilbaseret
læring). Det er to nyere læringstilgange, der anvender IT som
grundlæggende redskaber og som gør sig positivt bemærket
ved at have indbygget motivationsprincipper og
kontekstbaseret undervisningsmuligheder.
Når vi bruger teknologien er det vigtigt at vi udnytter
elevernes ressourcer og kendskab til IT, således at vi
undervisere kan vende os mod vores kerneopgave – at
understøtte elevernes læring og trivsel. Derfor har kurset i
sigte at teknologien er tilgængeligt og nemt at forstå og at
der med tid kan øges i sværhedsgrad og udviklingspotentiale.
Vi vil øve os og prøve forskellige aktiviteter af i mindre
grupper, hvor der også vil være mulighed for at stille
spørgsmål og tale med hinanden på tværs omkring såvel de
muligheder og udfordringer man støder på i sin hverdag.
Min. deltagere: 15 - Max. deltagere: 25

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Motion og bevægelse med IT for undervisere på 7.-9.klassetrin
Kursusnummer: 1709

Sted: Brøndbyøster Skole. Sal 3
14-09-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Camil fra Jensens kurser
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

______________________________________________
Underskrift

Bevægelse i udskolingen – hvorfor og

Kursusnummer: 1710

hvordan?

Sted: Kulturhuset Brønden

Bevægelse i skolen
Kom på et 3-timers inspirationskursus, hvor du som
udskolingslærer bliver klædt på i forhold til implementering af

29-08-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger i
udskolingen

bevægelse i din undervisning.

Instruktør(er): Malene Schat-Eppers

Kurset består af oplæg og praksis ud fra den nyeste viden

Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

(Læringskonsulent i idræt)

indenfor bevægelse, læring og trivsel.
Du vil blive præsenteret for forskellige pædagogiske og
didaktiske redskaber og modeller, som kan bruges i din
undervisning. Kurset sætter fokus på, hvorfor vi skal
implementere bevægelse, og hvordan, og samtidig have for øje,
at vi gør det med høj kvalitet og så det giver mening. Kom og
bliv inspireret til bevægelse– så du slet ikke kan lade være!
Faggruppe: Lærere og pædagoger i udskolingen

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Bevægelse i udskolingen – hvorfor og hvordan?
Kursusnummer: 1710

Sted: Kulturhuset Brønden
29-08-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Lærere og pædagoger i udskolingen
Instruktør(er): Malene Schat-Eppers (Læringskonsulent i idræt)
Kursusansvarlig: Kamilla Ahrensbach

______________________________________________
Underskrift

Introdag for nye/nyere medarbejdere

Kursusnummer: 1711
Sted: Mødested: Brøndby Rådhus.

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem Børne- kultur- og
Idrætsforvaltningen, Brøndby Lærerforening og BUPL.

Lokale US25
01-09-2017 fra 08:30 - 14:00

Du orienteres om skolevæsenet i Brøndby og om kommunens
forskellige tilbud til børn og unge samt deres forældre.

Målgruppe: Nye og nyere
medarbejdere

På dagen vil vi blandt andet præsentere Børne- Kultur- og

Instruktør(er): Forvaltning / Brøndby

Idrætsforvaltningens ledelse, Brøndby Lærerforening, BUPL,

Lærerforening / BUPL

Naturskolen, Middelalderlandsbyen og Sejlerhuset.

Kursusansvarlig: Helge Skramsø

Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Introdag for nye/nyere medarbejdere
Kursusnummer: 1711

Sted: Mødested: Brøndby Rådhus. Lokale US25
01-09-2017 fra 08:30 - 14:00
Målgruppe: Nye og nyere medarbejdere
Instruktør(er): Forvaltning / Brøndby Lærerforening / BUPL
Kursusansvarlig: Helge Skramsø

______________________________________________
Underskrift

Tekstbevidsthed, feedback og evaluering i

Kursusnummer: 1712

skriftlig fremstilling

Sted: Brøndbyvester Skole -

Skrivning af tekster fordrer at eleverne lære både at planlægge,
forberede, fremstille, revidere og layoute deres tekster. På kurset
kommer vi omkring alle disse væsentlige dele, også nu hvor
nettets muligheder kan udnyttes i skriveprocessens faser.
Kurset kommer omkring, hvordan man kan arbejde med:
· at søge efter inspiration, information og generel

Krogagervej 34 - Teatersalen
19-09-2017 fra 14:00 - 17:00
10-10-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Dansklærere i
udskolingen
Instruktør(er): Charlotte Rytter
Kursusansvarlig: Kari Glerup

baggrundsviden til sin tekst
· at bevidstgøre eleverne om teksters struktur og at tekster
både har en afsender og en modtager/målgruppe
· forskellige måder at skrive på fx beskrivende, reflekterende,
argumenterende.
· feedback på elevernes udkast
· layout der fremmer kommunikationen og øger læsbarheden.
Kurset forløber over 2 tirsdage. Deltagerne skal afprøve metoder
og ideer fra kurset mellem de to kursusgange.
Min. deltagere: 15
Max. deltagere: 30
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Tekstbevidsthed, feedback og evaluering i skriftlig fremstilling
Kursusnummer: 1712

Sted: Brøndbyvester Skole - Krogagervej 34 - Teatersalen
19-09-2017 fra 14:00 - 17:00
10-10-2017 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen
Instruktør(er): Charlotte Rytter
Kursusansvarlig: Kari Glerup

______________________________________________
Underskrift

Hvordan lærer mine elever at stave?- og lad

Kursusnummer: 1713

det ikke være hemmeligt for dem

Sted: Brøndbyvester Skole -

Målet er at sætte lærere i stand til at gennemføre en
lærerstyret undervisning i stavning.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs
staveudvikling, og den metakognitive samtale er en væsentlig
del heraf.
På kurset gennemgået teorien om de 5 staveudviklingstrin og

Krogagervej 34 - Teatersalen
07-11-2017 fra 14:00 - 16:30
21-11-2017 fra 14:00 - 16:30
Målgruppe: Dansklærere
Instruktør(er): Marianne Gjelstrup
Kursusansvarlig: Kari Glerup

der gives et hav af praktiske undervisningsforslag.
Medbring eksempelvis ST prøver eller terminsprøver eller
elevproducerede tekster, da de skal bruges til at I selv finder
jeres elevers Staveudviklingstrin.
Hver kursist modtager bogen : « Hvordan lærer mine elever at
stave »
Min. deltagere: 15
Max. deltagere: 30
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Hvordan lærer mine elever at stave?- og lad det ikke være hemmeligt for dem
Kursusnummer: 1713

Sted: Brøndbyvester Skole - Krogagervej 34 - Teatersalen
07-11-2017 fra 14:00 - 16:30
21-11-2017 fra 14:00 - 16:30
Målgruppe: Dansklærere
Instruktør(er): Marianne Gjelstrup
Kursusansvarlig: Kari Glerup

______________________________________________
Underskrift

Læsekompetence i udskolingen

Kursusnummer: 1714
Sted: Brøndbyvester Skole -

Kompetenceforståelse og analyse af sagtekster.
Sagtekster er ofte ikke så rigt repræsenteret på
tekstopgivelserne til den mundtlige prøve i dansk. Men netop
disse typer af tekster rummer et stort motivationspotentiale for
eleverne, og kan desuden styrke både deres læsning og sproglige
forståelse.
Dette kursus giver inspiration til, hvad og hvordan du kan
inddrage nogle af disse genrer i din egen undervisning.
Kurset tager udgangspunkt i kompetenceområdet Læsning med
fokus på et udvidet tekstbegreb. Der præsenteres en bred vifte
af forskellige typer af tekster:
Reportage
Portrætartikel
Opinionstekster
Dokumentarfilm
På kurset kommer omkring at sætte mål, forskellige måder at
evaluere på og hvordan man arbejde med både læse- og
forståelsesstrategier, og dermed styrke elevernes
læsekompetence, så de bliver analytiske og kritiske læsere af
mange forskellige typer af tekster.
Dansklærere 7.-10. klasse
Min. deltagere: 15
Max. deltagere: 30
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Læsekompetence i udskolingen
Kursusnummer: 1714

Sted: Brøndbyvester Skole - Krogagervej 34 - Teatersalen
09-01-2018 fra 14:00 - 17:00
30-01-2018 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen
Instruktør(er): Charlotte Rytter
Kursusansvarlig: Kari Glerup

______________________________________________
Underskrift

Krogagervej 34 - Teatersalen
09-01-2018 fra 14:00 - 17:00
30-01-2018 fra 14:00 - 17:00
Målgruppe: Dansklærere i
udskolingen
Instruktør(er): Charlotte Rytter
Kursusansvarlig: Kari Glerup

Håndtering af udfordringer i den nye

Kursusnummer: 1715

ungdomskultur

Sted: Brøndbyvester Skole -

Håndtering af udfordringer i den nye ungdomskultur
Der er et stigende behov for samtaler omkring elever, der har
triste tanker, føler sig selvmordstruet, er selvskadende osv. Det
er ikke samtaler af faglig karakter, men samtaler om psykiske
problematikker.
Der er fokus på, hvilke signaler vi som lærere skal lægge mærke
til samt konkrete redskaber i, hvordan vi fører samtalen og
coacher vores elev videre.
For alle lærere 6.-10.klasse
Kurset varer 9 timer.
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Håndtering af udfordringer i den nye ungdomskultur
Kursusnummer: 1715

Sted: Brøndbyvester Skole - Krogagervej 34
DATO KOMMER SENERE
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er):
Kursusansvarlige: Kari Glerup og Jens Ansbjerg

______________________________________________
Underskrift

Krogagervej 34
DATO KOMMER SENERE
Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er):
Kursusansvarlige: Kari Glerup og Jens
Ansbjerg

Kursusdag for PLC-medarbejdere

Kursusnummer: 1716
Sted: Brøndbyvester Skole -

Cicero

Krogagervej 34

Der gennemgås de mest almindelige søgekoder og søgestrategier

24-10-2017 fra 09:00 - 15:00

i Cicero
Målgruppe: PLC-medarbejdere
Der gennemgås og arbejdes med katalogisering af materialer i
Cicero, både boglige materialer og andre materialer/genstande.
Deltagerne bringes til at katalogisere helt fra grunden samt til at
forfine allerede katalogiserede materialer.
I sidste del af kursusdagen drøftes udviklingen af PLC.

Faggruppe: Alle medarbejderne i PLC

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Kursusdag for PLC-medarbejdere
Kursusnummer: 1716

Sted: Brøndbyvester Skole - Krogagervej 34
24-10-2017 fra 09:00 - 15:00
Målgruppe: PLC-medarbejdere
Instruktør(er): Kari Glerup og Rikke Trolle Nielsen
Kursusansvarlig: Kari Glerup

______________________________________________
Underskrift

Instruktør(er): Kari Glerup og Rikke
Trolle Nielsen
Kursusansvarlig: Kari Glerup

Kursus i at arbejde med social kapital på 6. og

Kursusnummer: 1717

7. klassetrin

Sted: Nørregård

Social kapital
Formål:
At give deltagerne redskaber til at kunne arbejde med at øge den

12-09-2017 fra 09:00 - 15:30
13-09-2017 fra 09:00 - 15:30
Målgruppe: SSP-lærere,

sociale kapital i klasserne

inklusionsvejledere og andre

Indhold:

Instruktør(er): Thomas Aistrup og

Social kapital – hvad er det?

Charlie Lywood

• Introduktion til begrebet

Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

kommunale samarbejdspartnere

• Social kapital i grupper
• Hvad sker der i grupper?
• Hvordan kan man styrke social kapital i en gruppe?
• Teambuilding – oplæg og øvelser
• Konflikthåndtering – oplæg og øvelser
• Hjælperelationer – oplæg og øvelser
Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde, interviews og
øvelser
Min. deltagere: 10
Max. deltagere: 15
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Kursus i at arbejde med social kapital på 6. og 7. klassetrin
Kursusnummer: 1717

Sted: Nørregård

12-09-2017 fra 09:00 - 15:30
13-09-2017 fra 09:00 - 15:30
Målgruppe: SSP-lærere, inklusionsvejledere og andre kommunale samarbejdspartnere
Instruktør(er): Thomas Aistrup og Charlie Lywood
Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

______________________________________________
Underskrift

Forældrenetværk

Kursusnummer: 1718
Sted: Nørregård

Målgruppe:
Lærere, der får til opgave at kunne løse opgaver med
forældreinddragelse, hvor børn og unge i grupper udviser
risikoadfærd, medarbejdere fra Familiehuset og øvrigt
pædagogisk personale
Formål:
At give deltagerne redskaber til at arbejde med
forældrenetværk. Redskabet er velegnet, når børn og unge i
grupper udviser risikoadfærd.
Indhold:
• Ungegrupper i det offentlige rum
• Definition af forældrenetværk
• Teorien om forældrenetværk
• Rekruttering til forældrenetværk
• Procesledelse
• Cirkel arbejde
Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde, interviews, cases
m.m.
Min. deltagere: 10
Max. deltagere: 15
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Forældrenetværk
Kursusnummer: 1718

Sted: Nørregård
06-03-2018 fra 09:00 - 15:30
Målgruppe: Lærere
Instruktør(er): Charlie Lywood
Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

______________________________________________
Underskrift

06-03-2018 fra 09:00 - 15:30
Målgruppe: Lærere
Instruktør(er): Charlie Lywood
Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

Opsamlingsdag for uddannede

Kursusnummer: 1719

konfliktmæglere og uddannede i

Sted: Nørregård

konflikthåndtering
Opsamlingsdag for uddannede konfliktmæglere og uddannede i
konflikthåndtering
Indhold:

07-03-2018 fra 09:00 - 15:30
Målgruppe: Lærere
Instruktør(er): Jan Andersen
Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

Kurset giver medarbejderne mulighed for at få træning i de
elementer af konflikthåndtering, der er brug for at styrke.
Derudover er der mulighed for at arbejde med emner i
konflikthåndtering, der omhandler organisering og mulighed for
at udveksle erfaringer på tværs af skoler i Brøndby Kommune.
Min. deltagere: 10
Max. deltagere: 15
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Opsamlingsdag for uddannede konfliktmæglere og uddannede i konflikthåndtering
Kursusnummer: 1719

Sted: Nørregård
07-03-2018 fra 09:00 - 15:30
Målgruppe: Lærere
Instruktør(er): Jan Andersen
Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

______________________________________________
Underskrift

Konflikthåndtering i skolen

Kursusnummer: 1720
Sted: Nørregård

Konflikthåndtering i skolen

04-10-2017 fra 09:00 - 15:30

Formål:

05-10-2017 fra 09:00 - 15:30

At give deltagerne redskaber til at håndtere konflikter i

31-10-2017 fra 09:00 - 15:30

klasserne.

01-11-2017 fra 09:00 - 15:30

Indhold:

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Konflikthåndtering i grupper/klasser. Kurset giver medarbejderne

Instruktør(er): Jan Andersen

mulighed for at håndtere konflikter i klassen, hvor hele klassen

Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

inddrages.
Der gives både redskaber til at håndtere en aktuel konflikt og
redskaber til at sikre, at konfliktmønstrene ændres positivt i
klassen.
Min. deltagere: 10
Max. deltagere: 16
Faggruppe: Lærere og pædagoger

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Konflikthåndtering i skolen
Kursusnummer: 1720

Sted: Nørregård
04-10-2017 fra 09:00 - 15:30
05-10-2017 fra 09:00 - 15:30
31-10-2017 fra 09:00 - 15:30
01-11-2017 fra 09:00 - 15:30

Målgruppe: Lærere og pædagoger
Instruktør(er): Jan Andersen
Kursusansvarlig: Jens Ansbjerg

______________________________________________
Underskrift

Natur/teknologi en faglig/didaktisk

Kursusnummer: 1721

opdatering

Sted: Brøndbyskolerne

Natur/teknologi en faglig/didaktisk opdatering

DATOER KOMMER SENERE

Faget natur/teknologi er en del af folkeskolereformen og har i

Målgruppe: Lærere der underviser i og

den forbindelse gennemgået en ændring.

har erfaring med faget
Instruktør(er):

Dette kursus omhandler fagets nye ansigt og tager udgangspunkt
fagformålene og elementer i fagets læseplan.
Efter endt kursus udstedes kursusbevis
Omfang: Kurset omfatter 18 timer og placeres på 6 eftermiddage
af 3 timer i foråret 2018. Kurset afholdes på Brøndbys skoler
Min. deltagere: 10
Max. deltagere: 15
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Natur/teknologi en faglig/didaktisk opdatering
Kursusnummer: 1721

Sted: Brøndbyskolerne
DATOER KOMMER SENERE

Målgruppe: Lærere der underviser i og har erfaring med faget
Instruktør(er):
Kursusansvarlig: Jane Krog

______________________________________________
Underskrift

Kursusansvarlig: Jane Krog

Kompetenceudvikling for undervisere i faget

Kursusnummer: 1722

idræt

Sted: Brøndby

Kurset er en indføring i de nye elementer i idrætsundervisningen.
Det vil være en kombination af teori og praksis med fokus på nye
fælles mål, idræt som prøvefag, opbygning af de gode forløb og
elevinddragelse.
Efter endt kursus udstedes kursusbevis fra Metropol.
Omfang: Kurset omfatter 12 timer placeret på 4 eftermiddage i
oktober og november 2017
Min. deltagere: 10
Max. deltagere: 15
Faggruppe: Lærere

Kursusansøger (Initialer og navn) :

Kompetenceudvikling for undervisere i faget idræt
Kursusnummer: 1722

Sted: Brøndby

DATOER KOMMER SENERE
Målgruppe: Lærere der underviser i og har erfaring med faget
Instruktør(er):
Kursusansvarlig: Ronja Maria Hansen

______________________________________________
Underskrift

DATOER KOMMER SENERE
Målgruppe: Lærere der underviser i og
har erfaring med faget
Instruktør(er):
Kursusansvarlig: Ronja Maria Hansen

