
Nyt lærerkursus fra 
Skoleglæde.nu sætter 
fokus på bevægelse 
i undervisningen som 
løftestang til øget  
læring, motivation  
og samhørighed  
i en coronatid. 

Skab stærke fællesskaber gennem sociale didaktikker – løft elevernes engagement i det 
faglige rum og lær mere om det udviklende tankesæt. Dette er omdrejningspunktet, når vi 
byder velkommen til kurset ”Aktiv undervisning 2020”. 

Book Skoleglæde.nu til jeres næste personalemøde og få inspiration til aktive, 
motiverende undervisningsformer i- og uden for klassen.

Workshop:
Alle lærere bliver klar med nye didaktiske greb til et vinterhalvår, hvor vi ofte underviser mere 
inde end ude. Vi præsenterer vores bedste aktive strukturer, som er lette at integrere i alle 
fag og på alle klassetrin. Derudover sikrer vi jer støtte til det videre arbejde med adgang 
til portalen Skoleglæde.nu. Vi introducerer jer for alle de værktøjer, film og øvelser, vi har 
udviklet med- og til lærere. Alt samlet på et sted – www.skoleglæde.nu.

Vi holder kurset fra kl. 14-17, hvor vi har tilpasset kurset og indhold med hensyn til 
Sundhedsstyrelsens aktuelle anbefalinger for undervisning.

Indhold – Workshoppen har fokus på at hele skolen bliver inspireret: 
• Aktiv undervisning
• Ude-didaktik
• Klassefitness-konceptet med særligt fokus på effektive, individuelle motorik- og træningsøvelser

Vi tilbyder i resten af 2020 samarbejdet til en særpris, så endnu flere skoler kan være med.
Herunder giver vi bla. et års gratis adgang til Skoleglæde.nu-portalen.  
Værdi 8.400 kr. 

Pakken indeholder: 
 ࣔ 3 timers workshop 
 ࣔ 1 times telefonmøde med ledelsen om jeres muligheder og begrænsninger
 ࣔ Tilpasning til jeres skole – vi forbereder os på skolen frem til workshoppen starter

Materialer:
 ࣔ 3 sæt Klassefitness Kids – indskoling 
 ࣔ 3 sæt Klassefitness Basic – mellemtrin 
 ࣔ 12 måneders online adgang til Skoleglæde.nu 

Pris: 10.000 kr. eks. moms. inkl. transport*
*Workshops på Fyn og i Jylland tillægges 1.500 kr.
til dækning af transport.

Læs mere her eller skriv til hl@skoleglaede.nu for yderligere info
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