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En Learning Factory er en måde at undersøge og udvikle ny viden om, hvordan it kan bidrage

til at løse udfordringer fra din egen praksis og undervisning. 

Det kan fx være problemstillinger som visualisering af teori, inklusion af læseudfordrede

elever eller overgangen mellem skole og praktik.

I samarbejde med andre lærere, konsulenter og dygtige fagfolk producerer vi sammen

konkrete løsningsforslag på jeres specifikke udfordringer. 

Find vores kommende forløb her. 
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https://videnscenterportalen.dk/ciu/2021/02/28/nye-learning-factories-i-efteraaret-2021/
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Søger du inspiration til god brug af it i din undervisning? Så besøg CIU’s digitale katalog,

hvor du finder over 80 artikler med inspiration til undervisningen på

erhvervsuddannelserne. 

Her finder du bl.a. guides og videovejledninger til brug af forskellige it-værktøjer i

undervisningen, didaktiske tips og tricks samt eksempler fra praksis.

Desuden finder du også de løsningsforslag, som vores Learning Factory-deltagere har

udviklet til at løse deres udfordringer i undervisningen.

Gå på opdagelse her.
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https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/


VIDENDELINGS-VIDENDELINGS-
GRUPPERGRUPPER

  

888



Savner du nogen at videndele med omkring it i undervisningen på erhvervsuddannelserne? Så bliv

en del af CIU’s videndelingsgruppe i Microsoft Teams.   

Formålet med gruppen er at fremme videndeling af f.eks. erfaringer, materialer og it-didaktiske

løsninger.  

Her kan du dele og efterspørge erfaringer og gode råd om brugen af it i undervisningen på EUD –

på den måde kan vi sammen inspirere hinanden og få endnu mere faglig værdi ind i

undervisningen.

Bliv en del af gruppen her. 
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IT I UNDERVISNINGEN PÅ EUDIT I UNDERVISNINGEN PÅ EUD
  

https://videnscenterportalen.dk/ciu/2021/01/29/ny-videndelingsgruppe-i-teams-om-it-i-undervisningen-paa-eud/
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VR OG AR I UNDERVISNINGEN PÅ EUDVR OG AR I UNDERVISNINGEN PÅ EUD
  

Denne videndelingsgruppe er for alle, der interesserer sig for virtual reality og augmented

reality i undervisningen på erhvervsuddannelserne.

Brug den for eksempel, når du finder noget nyt og spændende, der kunne være interessant for

andre – eller brug den, hvis du har konkrete spørgsmål, mangler inspiration eller vil høre

andres erfaringer med VR og AR i undervisningen.

Bliv en del af gruppen her. 

 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/12/22/ny-videndelingsgruppe-i-teams-vr-og-ar-paa-eud/
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at skabe erfaringsudveksling, inspiration og løbende opkvalificering.

gennem videndeling på tværs af skoler at skabe nye løsningsforslag på fælles udfordringer. 

CIU har etableret et it-pædagogisk netværk på erhvervsuddannelserne. Netværket er for

pædagogisk personale, såsom it-pædagogiske konsulenter eller lignende.

Formålet med netværket er: 

Sammen videndeler vi og går i dybden med deltagernes egne ønsker, aktuelle behov og

udfordringer samt bliver klogere på fx it-didaktik, hybrid læring, nye læringsteknologier osv.

Tilmeld dig her. 
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IT-PÆDAGOGISK NETVÆRKIT-PÆDAGOGISK NETVÆRK
  

https://videnscenterportalen.dk/ciu/2019/12/13/netvaerk-for-it-paed-konsulenter/
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Visse Learning Factory-forløb er også målrettet ledere i EUD. Derudover resulterer hver

Learning Factory i konkrete løsninger, der implementeres direkte i undervisningen eller i

andet arbejde på deltagernes skoler. Derved kommer en medarbejders deltagelse i forløbet

også din afdeling og skole til gavn.  

 

Hold øje med CIU’s hjemmeside, hvor vi løbende udbyder nye forløb - både til dig og dine

medarbejdere.  

Besøg vores hjemmeside her. 
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LEARNING FACTORIESLEARNING FACTORIES

  

https://videnscenterportalen.dk/ciu/


MINI-LEARNING FACTORIESMINI-LEARNING FACTORIES

  CIU tilbyder også kortere skolebaserede Learning Factory-forløb, der er tilpasset den enkelte
skole. 

En mini-Learning Factory er et innovativt udviklingsforløb på 2,5 måned. Formålet er
samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres
skole.

Lige nu udbyder vi mini-Learning Factories om it i grundfagene, hvor vi sammen undersøger,
hvordan jeres skole og lærere kan anvende it i grundfagene, så det understøtter elevernes
læring bedst muligt.

Tilmeld skolen et forløb her. 
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https://videnscenterportalen.dk/ciu/2021/02/23/mini-learning-factory-om-it-i-grundfagene/
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NETVÆRK FOR LEDERE I EUDNETVÆRK FOR LEDERE I EUD

  
at inspirere og kvalificere ledere til at sætte en it-pædagogisk dagsorden på egen skole,
som fremmer en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen. 
videndeling på tværs af skoler med henblik på at skabe nye løsninger på fælles
udfordringer. 

CIU har etableret et netværk for uddannelsesledere, afdelingsledere osv. i EUD med ansvar
for ledelse og særlig interesse for pædagogisk it. 

Formålet med netværket er: 

Indholdet i møderne fastlægges i samarbejde med deltagerne og vil afspejle ledernes
aktuelle behov og udfordringer. Vi mødes 2-3 gange årligt.

Bliv en del af netværket her. 
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https://videnscenterportalen.dk/ciu/2021/01/25/invitation-til-netvaerk-for-ledere/


VIL DU VIDE MERE?VIL DU VIDE MERE?
  

Hjemmeside

Følg med i CIU’s arbejde

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt os

https://videnscenterportalen.dk/ciu/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/04/16/foelg-med-i-cius-arbejde/
https://ciuud.us20.list-manage.com/subscribe?u=b417ab1b3d31f673ed41f8cac&id=0dc60a5e73
https://videnscenterportalen.dk/ciu/hvem-er-vi/

