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Lærerne efterspørger mere kompetenceudvikling inden for deres fag. Derfor søgte foreningen i 

2015 A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om midler til 

at udbyde en række medlemskurser i udvalgte fag. Kurserne blev en stor succes, og 

medlemmernes tilbagemeldinger var meget positive. 

 

Foreningen har på den baggrund søgt A.P. Møller Fonden om støtte til at afholde en ny række 

faglige efteruddannelseskurser. Foreningen har fået bevilget godt 5 mio. kr. fra fonden, og vi er 

glade for, at vi nu igen kan udbyde en række kurser. Denne gang for lærere i fagene historie, 

natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. 

 

Foreningen afholder derfor følgende kurser landet over i skoleåret 2017-2018: 

- Otte naturfagskurser à 3 dage. Heraf vil fire naturfagskurser blive tilrettelagt som 2+1-

dagskurser og de fire øvrige som 3-dagskurser. 

- Fem historiekurser à 2 dage.  

 

Du bedes være med til at formidle kurserne 

Vi håber, at dette initiativ om faglig opdatering vil blive godt modtaget, og at så mange lærere som 

muligt får mulighed for at deltage i kurserne.  

 

Du bedes være med til at formidle information om kurserne både til lærerkollegaer, der underviser 

i historie og naturfag og til skoleledelsen. Denne plakat (pdf) bedes hængt op på lærerværelset 

eller lignende. 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18586996&uid=583910415&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF-1699726836%2Ftr00817bilag1.pdf


Tilmelding til kurserne åbner d. 6. april 

Kurserne annonceres i Folkeskolen, samme dag som tilmeldingen åbner, torsdag d. 6. april 2017. 

Beskrivelsen af de enkelte kurser og tilmeldingslinket bliver lagt på foreningens hjemmeside 

samme dag. Tilmelding forgår via www.dlf.org. 

 

Tilmeldingsfristen er d. 5. maj 2017. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, men ved 

tilmelding vil lærere, der deltager sammen med andre lærere fra samme skole, blive prioriteret.  

 

Formål 

Formålet med kurserne er at inspirere og opkvalificere faglærere i historie og naturfag, så lærerne 

kender og kan anvende den nyeste viden inden for de fag, de underviser i. Selve undervisningen 

varetages af undervisere fra professionshøjskolen UCC. En konsulent fra sekretariatet deltager 

som kursusleder på kurserne.  

 

Målgruppe 

Målgruppen er lærere, der underviser i faget; først og fremmest lærere med linjefag eller 

tilsvarende kompetencer samt faglige vejledere i faget. Det er en fordel, hvis flere lærere fra 

samme skole deltager sammen. 

 

Kurserne er ikke målrettet lærere, der underviser i faget på et bestemt klassetrin.  

 

Placering af kurserne 

Kurserne afholdes på kursussteder spredt geografisk ud over landet – tidspunkt og geografisk 

placering fremgår af denne oversigt (pdf). 

 

Vilkår 

Deltagelse i kurserne er gratis. Det vil sige, at foreningen via fondsmidlerne dækker udgiften til 

selve kurset samt ophold og forplejning. Transport til og fra kursusstedet og frikøb påhviler 

skolen. Kurserne foregår over hhv. 3 dage (naturfagskurserne) og 2 dage (historiekurserne) fra ca. 

kl. 10.00 den første dag til ca. kl. 16.00 den sidste dag. Deltagerne indkvarteres på 

topersonersværelser. 
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