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Fagmesse i Aarhus
Det er 15. gang, at CFU og forlagsbranchen afholder fag-
messe om læremidler og god undervisning i Aarhus. Første 
gang var i 2006 under navnet Skolebogmessen. Siden blev 
det til Skolemessen, og i 2022 samlede messen i Aarhus og 
Danmarks Læringsfestival i København kræfterne i det nye 
fælles nationale brand Lærfest.

Tid og sted 
/  Onsdag den 19. og torsdag den 20. april 2023 kl. 9-16 
/  Musikhuset og Aarhus Congress Center 
    Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C 

Målgruppe 
Lærfest’23 er for lærere, skolepædagoger, skoleledelser, 
konsulenter, vejledere, studerende og andre, der ønsker at 
få indblik i nye læremidler og måder at berige og udvikle 
undervisningen i grundskolen på.

– Og det hele er gratis 
Meld dig til på lærfest.dk

Velkommen til  
Lærfest’23
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Lærfest arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i  
Danmark i samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse 
og de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.
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Leder

Meld dig til på lærfest.dk inden den 
1. april, og vær med i konkurrencen 
om en klassetur til Skandinavisk 
Dyrepark - værdi op til 2250 kr.  

Meld dig til og vind

- Gælder op til 35 personer 
- Inkluderer ikke transport til/fra parken.  
- Præmien udleveres på messen.

... og lad jer inspirere på årets fag-
messe i Aarhus – to begivenhedsrige 
dage med fokus på læremidler, god 
undervisning og skoleudvikling.

CFU og forlagene arbejder kontinuerligt på 
at lave den bedst mulige Lærfest i et godt og 
forbedret format. Derfor er det blevet besluttet 
kun at afholde Lærfest ét sted én gang om året. 
I 2023 afholdes Lærfest i Aarhus, og vi ser frem 
til at være vært for hele landet og til at præsen-
tere et spændende og varieret program i gode 
rammer.   

Udstillingen – messens hjerte 
På Lærfest kan du i år besøge 140 stande for-
delt i Musikhuset og Aarhus Congress Center. 
Som gæst vil du her kunne møde kendte som 
nye, engagerede og spændende forlag og andre 
leverandører af læremidler. Alle står klar til at 
vise og komme i dialog om deres bud på nye 
produkter, der kan være med til at styrke kvali-
teten i undervisningen.  

På scenen i foyeren i Kongressalen kan du om 
onsdagen møde Fagbladet Folkeskolen, som 
har sammensat et program, der tager fat i aktu-
elle temaer inden for skoleområdet. Torsdagens 
program på scenen byder både på musik fra 
Micro:bit Orchestra, oplæg fra ADHD-foreningen 
samt debatter facilitereret af fremtidens biblioteker. 

Lederkonference med spot 
på skoleudvikling 
Sidste år lancerede vi et konferencespor for 
skoleledelser. Vi gentager succesen – i år med 

fokus på skoleudvikling i praksis. Konference-
dagen sætter gennem oplæg og debat fokus 
på, hvordan vi kommer fra visionerne om skolens 
hvorhen til dagligdagens konkrete hvordan. Vi 
tør godt love, at det bliver aktuelt, når en række 
af skolens centrale interessenter drøfter, hvordan 
vi handler, når vi gerne vil udvikle skolen.  

En ekstra oplevelse at gå hjem på 
Inden du forlader messen, kan du sætte dig 
godt til rette i Lille Sal i Musikhuset og blive un-
derholdt og oplyst. Onsdag er det tv-vært og 
foredragsholder Clement Kjersgaard, der sæt-
ter store spørgsmål til debat om, hvilke værdier 
og idealer uddannelsessektoren bør styres efter. 
Om torsdagen er det journalist og korrespondent 
Simi Jan, der har ordet. Hun vil gennem personlige 
beretninger give en smagsprøve på livet i orka-
nens øje og om at rapportere fra verdens brænd-
punkter. 

Du kan se hele programmet her i magasinet 
og på lærfest.dk. 

Det fysiske møde 
Vi glæder os til, at foråret kommer, og vi kan 
åbne dørene og byde velkommen til Lærfest’23, 
en fagmesse fyldt med materialer, messeposer 
– og mødet mellem mennesker.  

Velkommen til Lærfest i Aarhus.

På vegne af arrangørgruppen

Prik til din leder,  
saml dit team... 

Konkurrence

Sara Sejrskild Rejsenhus
Projektleder af Lærfest’23

CFU og forlagene arbejder for 
 at lave den bedst mulige Lærfest  

i et godt og forbedret format.
Vi har derfor besluttet udelukkende  
at afholde Lærfest i Aarhus i 2023, 
suppleret af digitale muligheder.

Vi holder Lærfest i København  
den 13.-14 marts 2024.

11 messe 
om året
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Praktiskom messen Nyttig Info

Gratis messedage    
Fagmessen Lærfest er gratis* – det gælder både 
indgang, udstilling, oplæg og øvrige events.  
Du skal dog være registreret for at deltage.

Vis billet på mobilen                               
Du registrerer dig hjemmefra på lærfest.dk og 
viser billetten på din mobil, når du ankommer. 
Du kan også printe billetten hjemmefra og vise 
den. Er du ikke meldt til, når du kommer, kan 
du registrere dig ved indgangen. 

Transport & indgang                                                                                        
Musikhuset og Aarhus Congress Center ligger 
side om side midt i Aarhus, blot 5-10 minutters 
gang fra banegården og rutebilstationen. 
Der er indgang til messen fra Musikhuset og 
fra begge ender af Aarhus Congress Center: 
Frederiks Allé/Margrethepladsen og Sonnes-
gade/Godsbanen. 

Parkering             
I p-kælderen og foran Hotel Radisson Blu er der 
1000 parkeringspladser. I automaterne kan du 
enten købe en dagsbillet, eller du kan anvende 
parkeringsappen Easypark og betale for det 
antal timer, du parkerer. 
Lærfest har ingen rabataftaler om parkering. 

Forplejning                 
Mad og kaffe på messen er for din egen regning. 
Der er mulighed for at benytte caféerne og 
restauranterne i Aarhus Congress Center og i 
Musikhuset i løbet af dagen.

Gratis garderobe              
Du får nemt en del at slæbe på, når du går rundt 
i udstillingerne, så tasker og overtøj kan med 
fordel afleveres i garderoben. Der er gratis 
garderobe i Musikhuset og i kælderen ved 
Kongressalen. Garderoben i Kongressalen 
er bemandet.

Kig med online                 
Har du ikke mulighed for at deltage fysisk i 
messen, kan du få et lille kig med hjemmefra. 
Udstillerne har på årets messe mulighed for 
at livestreame deres oplæg, hvilket vil kunne 
tilgås via lærfest.dk på de to messedage og 
frem til 30. juni 2023.

Officiel åbning                  
Onsdag den 19. april kl. 9.00 åbnes Lærfest’23 
officielt, når snoren klippes i Kongressalen i 
Aarhus Congress Center. Åbningstalen afholdes 
af Rasmus Bergstedt, afdelingsleder ved VIA CFU.

Vi forbeholder os ret til ændringer. 
Følg med på lærfest.dk

 * Bortset fra lederkonferencen,  
  se side 12 

#læremidler

#kollegatid

Vær med 
d.19. april kl. 9.00

når lærfest’23  
officielt åbnes

#inspiration

#rådgivning

Fyld både messetaske  
og hoved med bunker af

 faglig inspiration og gode 
Lærfest-stunder med  

kollegerne
5
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Udstillere på  
Lærfest’23 

Gå på opdagelse i årets udstilling,  
og oplev et mekka af spændende læremidler 
og øvrige lækre resurser til undervisningen.  

Få dig også en god snak med producenter 
og fagredaktører – og få nogle stærke  

messetilbud med hjem! 

ABC Forlag ....................................................... 14
Academic Software ........................................ 16
ActiveFloor ....................................................... 20
AlfA Travel ....................................................... 57
Alinea Inspiration & Forstå.dk ....................... 22
Alinea & Akademisk Forlag ...........................48
Alinea Læselyst ................................................04
Arla Fonden ..................................................... 53
Aski Raski ......................................................... 72
Balle Kursus & Læring ..................................... 37
Best-AV ............................................................. 71
BookBites .........................................................65
Carlsen ............................................................. 49
CFU – Centre for Undervisningsmidler ........02
CFU – Makerspace & teknologiforståelse ....03
CFU – SSF-kompasset .................................... 01
Copydan Tekst & Node .................................. 39
Dansk Psykologisk Forlag ..............................64
Dansk Sang ...................................................... 07
Dansklærerforeningens Forlag ...................... 61
DCUM .............................................................. 18
Drama Studio...................................................45
English Center .................................................. 26
eReolen Go ......................................................40
Folkeskolen ......................................................60
Forlaget Alvilda ...............................................30
Forlaget Delta .................................................. 51
Forlaget Elysion ............................................... 52
Forlaget Forlæns .............................................08
Forlaget Jela ....................................................44
Forlaget Matematik ........................................66
Forlaget Pingo ................................................. 56
Forlaget Pøhler ................................................46
Forlaget Æsop ................................................. 27
FrontRead ......................................................... 24
Gadens Stemmer ............................................ 67
Gads Børnebøger ........................................... 59
GeGe Forlag ................................................... 13
GO Forlag ....................................................... 41
Gutkind Forlag ................................................ 73
Gyldendal Børn & Unge ................................34
Gyldendal Uddannelse ..................................34
Hans Reitzels Forlag .......................................34
Hogrefe Psykologisk Forlag ........................... 69
Kidsprint.com ................................................... 36
Klassetrivsel ..................................................... 68
KUBO ............................................................... 23
Landbrug & Fødevarer ................................... 70
LEAPS................................................................ 28
LearnLet.com .................................................... 47
Lekolar .............................................................. 32
LIFE Fonden ...................................................... 19
Læseuniverset .................................................. 15
Læsevejen ........................................................ 58
Meloni .............................................................. 31
MILIFE ............................................................... 42
Nyt Dansk Litteraturselskab ...........................06
Ordbogen.com/Grammatip.com  ................ 21
Rådet for Sikker Trafik .....................................63
School To Go – Podcast i Skolen .................. 17
Se Lyden ...........................................................44
Skoledu.dk matematik .....................................11
Skoletip ............................................................. 29
Skolon ............................................................... 74
STAEDTLER Nordic .........................................09
Straarup & Co ................................................. 35
SuperMatematik.............................................. 25
Time2learn ....................................................... 38
Tip Tap Tudse ................................................... 55
Turbine .............................................................. 62
Unge for Menneskerettigheder ..................... 12
UVdata .............................................................54
UVM ................................................................. 10
Vektor ............................................................... 33
Videncenter om Handicap .............................05
Wizkids ............................................................50

alicedarville.dk............................................... 116
Bjerre Forlag / Foldingbro Camping ..........111
BubbleMinds ................................................. 117
Bubbles ...........................................................120
Copenhagen Bombay Learning .................. 121
DA Åben Virksomhed ...................................104
Dafolo .............................................................100
Datatilsynet .................................................... 119
Edtech Denmark ............................................126
Etlivsomordblind.dk ...................................... 113
Europa-Kommissionen.................................. 110
EyeJustRead, Ordheltene, Læseappen  
og Udtaleappen ............................................125
Forlaget Albert ..............................................122
Goethe-Institut Dänemark............................108
Gratis Børnebøger ........................................105
Grænselandet - kulturmøde og læringsrum ....102
Hele Verden i Skole, Oxfam IBIS ................109
INFOBA ......................................................... 112
Komiteen for Sundhedsoplysning ...............123
Reden Ung ..................................................... 115
Rum for Undren.............................................. 114
Skolen Fri  ....................................................... 118
Staten og Kommunernes Indkøbsservice ...124
UVM STUK - EMU.dk ...................................127
Weco Play......................................................106

Crossing Borders ............................................ 219
DANHOSTEL ................................................. 218
Dansk Skoleskak ...........................................210
DBC DIGITAL .................................................208
Didaktiko ........................................................204
DR Lær ............................................................205
EasyIQ ............................................................220
Exlibris Media ...............................................203
Fuzzy House .................................................. 215
Levende Musik i Skolen ................................209
Microsoft Education...................................... 212
Mit liv med statistik ........................................ 211
MUNDU - center for global dannelse .......201
NAFA Naturfagsakademiet ......................... 216
Ordblinde-ekspressen .................................. 214
Play@Heart ....................................................202
Skolecoach ....................................................206
Skoletube Studietube Børnetube ................207
Talentskolen UNIVERS ................................. 217
Tellerup .......................................................... 200
Veterancentret ............................................... 213

Stand nr. Stand nr. Stand nr.Udstiller Udstiller Udstiller

Kongressalen Balkonen Arkaden

Udstilling
/ Aarhus

Congress
Center

Udstillere

 Messen er 
inspirerende og et 
godt sted at mødes 
med kollegaer om 

det faglige
Besøgende  
på messen 

Jeg elsker,  
at man kan spørge 
om alt og få svar

Besøgende  
på messen 

Se her  
og på næste side  

hvem, du kan  
møde hvor 

5
10

15
20

25
30

0
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Stand nr. Stand nr.Udstiller Udstiller

Musikhuset Udeudstilling

Ahoot Media ..................................................303
AVDAN ...........................................................326
COMM2IG ....................................................327
Epson Denmark .............................................307
Fonden for Entreprenørskab ....................... 304
Fødevarestyrelsen ..........................................320
Kongernes Samling ....................................... 317
Liirn.................................................................. 318
Mais + Co ......................................................324
Musik-konsulenterne ..................................... 316
Nota ............................................................... 319
Rikke Kramer - praksisnær konceptudvikler.....308
Sex & Samfund ..............................................323
Skandinavisk Dyrepark ................................322
Skiltedesign - Visuel indretning ...................302
Skiltedesign - Visuel indretning ...................328
Skilteproduktion/Datamarked .................... 310
skoleraketter.dk ............................................ 306
Sociale Spil ....................................................321
SUMH .............................................................301
UPFIND ..........................................................305
Veje til viden................................................... 312

Percussion Play .....................................udendørs

Udstillere

8

Messen er en  
god årlig begivenhed, 

 hvor man som underviser  
kan orientere sig i mange  

nye materialer

Udstilling
/ Musikhuset

Besøgende  
på messen 

Virkelig positivt. 
Fik så mange idéer 

med hjem til  
mit arbejde

Besøgende  
på messen 

Imponeret over 
 de mange udstilleres  

engagement og vilje til at 
 snakke, vejlede og fortælle. 

 Dejligt med den store  
mangfoldighed

Besøgende  
på messen 

9
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Fagtalk and  
messewalk  

10 11

Få friske idéer og faglig inspiration 
med hjem til morgendagens 

undervisning, når CFU-konsulenter 
fra hele landet inviterer på  

en faglig tur blandt læremidler  
og messestande.

Turene starter med et oplæg med 
konkret inspiration til din næste time 
- og afsluttes med en kort guidet tur 

blandt relevante udstillere på messen. 

                        Onsdag 19. april 2023   /   Lokale 13  

Tid Oplæg CFU-turguide

9.30-10.15
Dansk 
Teknologiforståelse i faget

Christian Rodbjerg Jensen  
og Mette Lynnerup 
VIA CFU 

10.30-11.15 Alle fag 
Rummet som pædagogisk medspiller

Rikke Egeberg  
CFU Absalon

11.30-12.15 Naturfag 
STEM-undervisning

Astrid Schrøder  
CFU Absalon

12.30-13.15 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 
Når alles ansvar bliver ingens ansvar

Mia Lund Hartmann  
CFU UC SYD

13.30-14.15 Kulturfag 
En jagt på dronningernes historie  

Lars Allan Haakonsen  
CFU UCN

                        Torsdag 20. april 2023   /   Lokale 13  

Tid Oplæg CFU-turguide

9.30-10.15 Alle fag  
Jeg er ordblind i alle fag

Maria Ulrik Pedersen 
CFU Absalon

10.30-11.15
Dansk
Dags dato – for udskolingen 

Finn Bangsgaard  
og Jan Frydensbjerg  
VIA CFU 

11.30-12.15 Alle fag 
Spillefilm i mitCFU – til hverdag og fest

Keld Mathiesen  
CFU UCN 

12.30-13.15 Dansk 
Differentieret stationsundervisning

Louise Duus Skovbjerg   
CFU UCL 

Vi mødes 
ved lokale 13

i ACC

med CFU

Hvert oplæg inkl. 
 tur i udstillingen  

varer 45 minutter. 
Mød op ved lokale 13. 

Ingen tilmelding. 
Adgang efter først til 

 mølle-princippet. 



Fra kontorerne i toppen af systemet til den enkelte skoles personalerum drøftes 
det, hvordan vi videreudvikler skolen både nationalt og lokalt. Sociale og faglige 
fællesskaber og nye organiseringsformer finder vej. Nye visioner lægges på 
bordet, nye trends ser dagens lys, og både nye og gamle værdier kræver plads. 
Det er udvikling i samspil. 
Men hvordan faciliterer vi udviklingsprocesserne? Hvordan får vi tanken om 
frisættelse af skolen til at gå hånd i hånd med eksisterende forventninger og krav?  
Og hvordan sikrer vi, at nye tiltag kan løse dagligdagens mange udfordringer? 
På konferencen zoomer vi ind på skoleudvikling i praksis, når vi spørger en række 
af skolens centrale interessenter om, hvordan vi kommer fra visionerne om skolens 
hvorhen til dagligdagens konkrete hvordan.

13

Henrik Tingleff

Claus Hjortdal  

Klaus Majgaard

Line Gertsen

Clement Kjærsgaard  

Program  /  Onsdag 19. april 2023  /  Musikhuset 

9.00-9.05 Velkomst

9.05-10.00

Når flokdyret fejler
/  Oplæg ved psykolog og forfatter Henrik Tingleff i samarbejde med Gyldendal  
Oplægget sætter fokus på, hvordan sociale fællesskaber fungerer. Hvad ved vi om det, 
og hvordan skal vi anvende den viden, når skolens sociale fællesskaber er i udvikling? Henrik har  
bl.a. skrevet bogen ’Når flokdyret fejler - hvorfor vi kloge mennesker træffer så mange ukloge beslutninger’. 

10.00-10.15 Pause  –  Kaffe/te

10.15-11.00

Sammen om skolen
/  Oplæg ved formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal  
Claus deltager i ’Sammen om skolen’ med de allervigtigste skoleinteressenter. Claus vil i oplægget fortælle,  
hvad de taler om i ’Sammen om skolen’, og hvad det kan betyde for skolens handlerum og udvikling.  
– I hvilken retning går vi? – Hvad kan lederen nu, som hun ikke kunne før? 

11.05-12.00

Lokal skoleudvikling 
/  Oplæg ved rådgiver i offentlig ledelse Klaus Majgaard  
I dette oplæg går vi igen tættere på praksis med et bud på, hvordan skoleudvikling kan foregå. 
– Hvilke processer er gode? – Hvad siger erfaringerne?  
Klaus fortæller om de virksomme mekanismer, han har udviklet sammen med Line Arnmark 
og fire kommuner, som understøtter lokal skoleudvikling.  

12.00 -13.30 Frokost & messeudstilling
Frokost i Musikhusets café med efterfølgende tid til at besøge messens mange stande og events. 

13.30 -14.45

Skoleudvikling mellem handling og visioner
/  Paneldebat modereret af DR-journalist Line Gertsen 
Centrale interessenter drøfter skolens udvikling i spændet mellem realistiske handlingsmuligheder og visioner. 
Paneldeltagerne repræsenterer vigtige interesser i og omkring skolen.  
Line sørger for, at vi hører alle perspektiver, at panelet udfordrer hinanden, og at konkrete  
handlingsanbefalinger italesættes. 

Deltagere
–  Claus Hjortdal, formand for Skolelederne 
–  Dorte West, borgmester i Herning, medlem af KL’s udvalg for Børn og undervisning  
–  Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening 
–  Marie Holt Hermansen, forperson for Danske Skoleelever 
–  Inge Kristensen, pædagogisk leder på Østbirk Skole i Horsens 

14.45-15.00 Pause 

15.00 -16.00

Lederopgaven anno 2023 i den rummelige skole
/  Oplæg ved tv-vært, skribent og foredragsholder Clement Kjærsgaard   
Vi løfter blikket og ser fremad på idealer for uddannelse og dannelse. Clements oplæg vil som en 
visionær afslutning på ledelseskonferencen kredse om nye idealer for uddannelse og dannelse. 

Alle messebesøgende kan deltage i dette oplæg. 

Konferencedag om  
skoleudvikling

Skoleledelse

Det praktiske 
–  Tid: Onsdag den 19. april 2023 kl. 9-16 
–  Sted: Lille Sal i Musikhuset  
–  Pris: 1000 kr. inkl. kaffe og frokost 
–  Tilmelding: larfest.dk/program/lederkonference
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Leder- 
konferenceSkolelede se

Fra hvorhen
– til hvordan



Få overblik 
– og få det hele

 med

Viden, inspiration og nye idéer  
til morgendagens undervisning er 
gavmildt spredt ud over hele arealet. 
Husk at komme rundt; både oppe og 
nede, inde såvel som ude venter der 
fede messeoplevelser.

Følg den orange løber

Aarhus 
Congress  
Center

Musikhuset

UDSTILLING AF  
LÆREMIDLER
/ Foyer

OPLÆG
LEDERKONFERENCE
LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS
/ Lille Sal

OPLÆG
/ Lokale 1, 3, 4, 5, 11
CFU-inspiration
/ Lokale 13

Overblik

Lærfests mange tilbud 
er placeret i Aarhus 
Congress Center og  

i Musikhuset. 

UDSTILLING AF
LÆREMIDLER
/ Kongressal 
/ Arkade 
/ Balkon

UDEUDSTILLING

Lærer 
lige om lidt

Lærerstuderendes Landskreds sætter spot på udvalgte aspekter af livet 
på læreruddannelsen. Få bud på dilemmaerne i praktikken, og få tips til, 

hvordan du lander godt i dit kommende job som lærer.  
Og så skal vi selvfølgelig også synge sammen! 

Kom godt fra start ...
super

lærerstuderende

                        Torsdag 20. april 2023   /   Lille Sal   /  Musikhuset

10.00-10.50

LL og monopolet 
Vær med, når et stærkt monopol knækker nogle  
af de dilemmaer, du kan møde som lærerstuderende.  
Intet dilemma er for lille. Vi vender alt fra introuge  
og praktik til bachelorforsvar.  

11.00-11.50

Fællessang og dannelse  
Vi åbner for den danske sangskat, når aktører fra  
læreruddannelsen udvælger sange og fortæller om  
det (ud-)dannende aspekt af fællessang. 

12.00-12.50

Hjælp, jeg er nyuddannet! 
Hvad gør man, når man pludselig skal stå på egne  ben ude  
på skolerne? Kom og få gode råd til, hvordan du får den  
allerbedste start på lærerlivet. 

Særligt for 
 lærerstuderende 
– og for praktiklærere og  

undervisere på  
læreruddannelsen 
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Scenen 
Musik & debat

Onsdag 19. april 2023 

9.00-10.00 Hyggepianist
Tag en slapper – og køb dig en dejlig kop kaffe.

10.00-10.45

Bachelorprojekter, der ændrer (skole)verden 
Læreruddannelsens sidste projekt behøver ikke være en tekst til skuffen. Folkeskolen har inviteret både  
nye og mere erfarne lærere til at fortælle, hvordan deres bachelorprojekt har sat et aftryk på undervisningen 
i skolen og faktisk har ændret en smule i den virkelige verden. Vi diskuterer desuden med lektor fra 
Læreruddannelsen i Aarhus Solveig Troelsen, hvordan man kan bruge teoriens begreber og idealer  
til at skabe forvandlinger i virkeligheden. 

11.30-12.15

Nest dig til et bedre lærerliv 
Faste rammer og et tæt samarbejde med kollegaerne = større arbejdsglæde. 
Meget tyder på, at Nest-pædagogikken ikke kun gør skoledagen bedre for elever med og uden  
særlige behov. Efter seks år med Nest fortæller flere lærere nu, hvordan det amerikanske pædagogiske  
system giver en bedre arbejdsdag i skolen – også selvom eleverne er så neurotypiske, som de kan være.  
To undervisere og en Nest-ekspert besøger Lærfest og fortæller om erfaringerne. 

13.15-14.00 

Har vi ytringsfrihed i skolen eller ...? 
Imens kommissioner formulerer nye råd om offentligt ansattes ytringsfrihed, taler vi med nogle af de  
lærere, der har benyttet sig af retten til at råbe op, og som har mærket konsekvenserne på godt og ondt.  
Med hjælp fra eksperter og publikum forsøger vi at besvare centrale spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt, at  
skolens ansatte ytrer sig kritisk? Hvorfor er det lettere sagt end gjort? Og hvor går den juridiske grænse 
for skolefolkets ytringsfrihed egentlig? – Kom og tal med i frihedens navn. 

Program  
for scenen

16

Torsdag 20. april 2023

9.00-10.00 Hyggepianist
Tag en slapper – og køb dig en dejlig kop kaffe.

10.15
Fem facts om børns og unges læsning
Tænketanken Fremtidens Biblioteker udfordrer fem af hovedkonklusionerne fra den seneste 
undersøgelse om børns og unges Læsning. Det sker i mødet med unge passionerede læsere fra  
Brønderslev Forfatterskole, som også giver smagsprøver på deres forfatterskab.  

11.00
Men det må du faktisk godt
Bliv dus med AVU-medier på en guidet rundtur i rettighedsuniverset, og få præsenteret 
mulighederne med TVIS-, Film- og Musikaftalen.  
Din vært er Dennis Johansen, Copydan AVU-medier

12.30
Koncert med Micro:bit Orchestra 
Få en anderledes koncertoplevelse, når musiker og performer Captain Credible ved brug af  
micro:bits skaber musiske robotter, der trommer løs og fremkalder toner og musik i en teknologisk  
performance. Læs om musikeren og performeren Captain Credible på captaincredible.com  

14.00

I grundskolen med ADHD
Skolelivet kan være en stor udfordring for børn, der har ADHD, men der er meget, man  
som professionel voksen kan gøre for at hjælpe og støtte, så børnene får oplevelse 
af succes både socialt og fagligt. Lyt med, når næstformand i ADHD-foreningen, 
Trish Nymark, giver fem gode råd til undervisning af elever med ADHD.   

Giv fødderne et hvil  
og hjernen et boost 

Slå dig ned ved scenen i Kongressalen – nyd lidt musik eller lyt til 
spændende oplæg om aktuelle temaer i skolen og samfundet. 

   Musik
   Hjerneboost
   Afslapning
   Kaffepause

Fagbladet Folkeskolen LIVE
Faglighed og aktuel skolepolitik er til debat, 
når lærernes fagblad tager journalistikken 
med på Lærfest’23 og indtager scenen i 
Kongressalen onsdag den 19. april.  

Så sæt dig godt til rette, lad dig inspirere 
eller provokere af gode erfaringer, nye 
erkendelser og forskellige holdninger  
– og tag del i diskussionen, hvis du vil.

praksis

idealer

arbejdsglæde

ytringsfrihed

?

!

Giv fødderne et hvil  
og hjernen et boost 
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  9.30-
10.15

Matematikvanskeligheder og hvordan du 
arbejder med dem
Matematikvanskeligheder kan være 
didaktiske, psykologiske, sociologiske 
eller neurologiske. Adrian Bull og Trine 
Trentemøller giver bud på, hvordan 
forældre og lærere kan støtte elever med 
forskellige typer matematikvanskeligheder.
Alinea + Akademisk Forlag

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever
Hvordan kan I som skole være med til at 
skabe mangfoldige undervisningsmiljøer 
for alle elever? Det kan du få inspiration til 
i dette oplæg. v/ Jannie Moon Lindskov, 
direktør DCUM
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Sæt SoMe på skemaet
Mobning, trusler og grænseoverskridende 
adfærd sker alt for ofte på nettet - især når 
man har kognitive udfordringer. Med Os 
Online kan du øve digital dannelse med unge 
via realistiske cases, der lægger op til dialog.
Sammenslutningen af Unge med Handicap

10.30- 
11.15

Hvordan gør du grin med eleverne? Meme-
kultur med instagramprofilen Skolelaeren 
Lærerne Amalie og Louise driver den 
virkelig sjove Instagram Skolelaereren, 
som med skarpe memes rammer plet på 
lærerlivet. Hvordan kan man bruge memes 
og humor i sin undervisning? Og kan de 
lave et meme live? 
Gyldendal

Thinking Classrooms i matematik.  
Hør om teori og praksis
Hør matematikvejleder Line Maj Møller 
fortælle om tankerne bag Thinking 
Classrooms-teorien, og få tips og tricks fra 
Lines eget arbejde med teorien i praksis. 
Gyldendal

Dyk ned i billedlitteraturen
Forfatter Marianne Eskebæk, som står bag 
Bogen om billedlitteratur, giver dig et indblik 
i billedlitteraturen, mens forlagsredaktør 
Kenneth Jakobsen Bøye giver inspiration til, 
hvordan man bruger Miniværk, Makværk 
og Modværk i undervisningen.
Alinea + Akademisk Forlag

11.30-
12.00

Elevernes stemme 
Hvem kender undervisningsmiljøet på 
skolerne? Eleverne. Og et godt under-
visningsmiljø øger motivation, trivsel og 
læring. Altså gode grunde til at inddrage 
elevernes perspektiver. Hør om, hvordan 
det kan se ud.
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Sprogklang
Flersprogethed og translanguaging i 
musikalske rammer! 6 rytmiske sange, 
der gør nysgerrig på sprog - dit eget og 
fremmede. Få det gratis materiale med 
hjem til sprog- og musiklærere. 
Grænselandet – kulturmøde og læringsrum 

Gratis lærings- og støtteværktøjer i 
Microsofts platform
Bliv introduceret til de mange gratis 
værktøjer, der er indbygget i Microsoft 
platform. Fokus vil være på værktøjer 
til læse- og skrivestøtte (bl.a. det nye 
’Læsefremskridt’ i Microsoft Teams),  
samt matematik.
Microsoft Education

12.15-
12.45

Glade ordblinde børn i grundskolen 
47% af ordblinde elever er kede af at gå 
i skole. Det bør ikke være sådan. Kom 
og hør om Tovholdermodellen. Vi klæder 
dig på, så du lykkes med ordblindevenlig 
undervisning fra i morgen. Som underviser 
og som skole.
Ordblinde-ekspressen

Få læseren med på historien
Jan Kjær er prisbelønnet for sin involvering 
af læserne. Hans serier Taynikma og 
Nomerne har engageret læsere i årevis – 
og det er ikke et tilfælde. Jan Kjær viser, 
hvilke mekanismer han bruger i sine bøger 
for at motivere læsningen.
Gratis Børnebøger

NAFA
NAFA er et nationalt program til fremme 
af motiverende og udbytterig naturfags-
undervisning i skolen. Oplægget fortæller 
om NAFA og de indsatser vi arbejder med. 
Særlig fokus på de temaer der er i spil som 
f.eks. tema 0 om naturfaglige praksisser. 
NAFA – naturfagsakademiet

13.00-
13.30

Er statistik kedeligt? 
Ikke hvis det handler om elevernes eget 
liv og foregår i virtuelle escape rooms. 
Hør hvordan Danmarks Statistik går nye 
veje og engagerer elever i fx matematik 
og samfundsfag i nyt gratis tværfagligt 
materiale til udskolingen.
Mit liv med statistik

Motivation, kreativitet og læring med 
Minecraft: Education Edition
Få en introduktion til hvordan Minecraft 
kan skabe motiverende undervisning for 
dine elever. Vi ser på de særlige funktioner 
til skolebrug og giver idéer til konkrete 
forløb – bl.a. fra HCA’s Hus og DSB.
Microsoft Education

Skoletube slår igen - i en fremtid efter 
Schrems 2 og øget fokus på persondata
Hvorfor og hvordan vil Skoletube 
fortsat være lærere og elevers fortrukne 
mediesuite med det største udvalg af 
online produktionsværktøjer til brug i 
undervisningen?
Skoletube Studietube Børnetube

13.45-
14.30

Det tænkende klasserum i matematik
Med afsæt i Peter Liljedahls teori giver 
Adrian Bull konkrete bud på, hvordan du 
får dine elever til at tænke matematisk og 
engagere sig i problemløsning ved hjælp 
af bl.a. whiteboards, tilfældige grupper og 
gode spørgsmål.
Alinea + Akademisk Forlag

Dansksystemet SAFARI
Hør om det nye dansksystem til 3.-6. 
klasse, SAFARI, der inviterer eleverne på 
opdagelse i tidens varierede tekstlandskab. 
En rejse, hvor tempoet er sat ned, og hvor 
eleverne oplever og undersøger tidens 
tekster ud fra en undersøgende, kreativ og 
samarbejdende tilgang.
Dansklærerforeningens forlag

Gør matematikken meningsfuld 
Få eksempler på at koble matematiske 
abstrakte begreber med elevernes 
konkrete erfaringer i undervisningen.
Oplægsholder: Mie Engelbert Jensen, 
redaktør på Xplore Matematik hos GO 
Forlag.
GO Forlag

Program / Onsdag / 19. april 2023
Der er ingen tilmelding til oplæggene  /  Mød op ved lokalet  –  adgang efter først til mølle-princippet.

 Oplæg  
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Innovation og entreprenørskab er et af de 
tværgående emner i grundskolen
På dette oplæg vil du få en kort indføring i den 
pædagogiske og didaktiske ramme for hvordan 
du som lærer, kan arbejde med værdiskabende 
aktiviteter sammen med dine elever.
Fonden for Entreprenørskab

Let’s Act! Undervisning om bæredygtighed
Læringsplatformen tager afsæt i holdninger 
og handlinger i forhold til vedvarende energi, 
fødevareproduktion, menneskerettigheder, 
global økonomi, verdensmål, globalisering 
og gensidig afhængighed i disse 
klimaforandringstider.
MUNDU – center for global dannelse

Booktalk og forfatterbesøg
Maria Louise Bjerrum giver inspiration til ny-
heder for PLC og undervisning. Mød forfatter 
Tomas Lagermand Lundme, der fortæller om sit 
 stærke bidrag til den nye novelleserie Årgang 
2023 – Uskyld samt sine øvrige udgivelser.
Gads Børnebøger

Bevægelse for alle – tilpasninger og 
inklusionskultur
Dette oplæg går praksisnært til, hvordan 
bevægelse i skolen kan være en nøgle til 
inklusion. 
Videncenter om handicap

Oplev hele Danmarks nye læringsplatform 
Ny og anderledes læringsplatform, der 
ønsker at gøre op med ”portal-træthed”, 
lanceres af Veje til Viden. Hør tankerne bag 
Danmarks nye læringsportal, se konkrete 
eksempler på platformens undervisnings- 
forløb og mød teamet bag.
Veje til Viden

Ordblindes vej til mestring
Mestringsmodellen er et hands-on værktøj 
til at løfte ordblinde. Øvelser der afdækker 
ordblinde elevers selvbillede og styrker 
forståelse og accept. 
Læsevejlederen hjælpes i gang med 
samarbejde om ordblindes succes. 
Dansk Psykologisk Forlag

Bedre læring med makerspaces 
I makerspacet får eleverne redskaber til at 
problemløse, forstå og fortolke. Hør, hvordan 
arbejdet i makerspace kan udvide dit fag 
og gennem undersøgelser og eksperimenter 
skabe produkter som huskeknager for læring. 
CFU

Microsoft Teams som samlende platform
Hør hvordan Microsoft Teams kan have en 
central rolle i din undervisning i samspil med 
de øvrige Office programmer og platforme 
du bruger i undervisningen, samt de seneste 
opdateringer til bl.a. læseudvikling, opgaver 
og trivsel.
COMM2IG

Sæt didaktikken forrest med UDL
Universal Design for Learning (UDL) har vist sig 
som et effektivt værktøj, når vi arbejder med 
elevernes deltagelsesmuligheder. Pædagogisk 
konsulent Line Skovbjerg belyser, hvordan 
UDL kan give nye didaktiske muligheder, når 
læringens hvorfor, hvad og hvordan er fokus.
Dafolo

Podcast og lydundervisning 
Disse trends giver mulighed for fordybelse, 
kreativitet og multimodalitet. 
Få ideer og inspiration af ejer af Radiodrama 
Kia Lundsgaard og skaberen bag pensum-
podcasten “School To Go” Anne-Sophie 
Elmo og gør din undervisning endnu bedre!
School To Go - podcasts i skolen

Storytelling i undervisningen 
Sådan bruger du historier, fortællinger og 
anekdoter i din undervisning. 
Søs Rask Andresen - forfatter, coach og 
underviser - guider dig til virkemidler og 
metareflektion og giver gode værktøjer til 
opsamling og læring.
Copydan Tekst & Node

Nyheder fra Gyldendal med Anette Øster 
Hvad er nyt, og hvad skal du købe til dit 
PLC? Anette Øster præsenterer dig for alle 
nyhederne – helt fra skolestart til udskolingen; 
billedbøger, letlæsning, fagbøger, børne- 
og ungdomsbøger. 
Gyldendal

Nye idealer for uddannelse og dannelse   
Få en medrivende og visionær afslutning 
på din messedag, når Clement Kjærsgaard 
løfter blikket og ser på fremtidens udfordringer 
og idealer for uddannelse og dannelse.
Tv-vært og skribent Clement Kjærsgaard

15.00-16.00

9.00-15.00

Deltagelse: 1000 kr. – kræver særskilt tilmelding

Se bagsiden

Konferencedag 
 for skoleledelser

Fra hvorhen 
– til hvordan

Se side 12

Ret til ændringer forbeholdes.
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9.15-
9.45

Mød DR Lær
DR-indhold som Danskere i verden med 
Stéphanie Surrugue, Ramasjang Redder 
og ultra:bit er bare nogle af de emner, 
som DR Lær sætter fokus på i 2023 og 
2024. Kom og mød DR Lær og høre også 
mere om vores lærerkonsulent-team, som 
man kan blive medlem af.
DR Lær

BRUG HJERNEN TIL EN FORANDRING
Præsentation af udvalgte værktøjer og 
metoder indenfor neuroscience og ny 
forskning, der giver hvert barn den bedst 
mulige start på livet, og skaber positiv 
energi, tryghed og udvikling for børn, 
unge og lærere. 
MiLife Education

NAFA
NAFA er et nationalt program til fremme 
af motiverende og udbytterig naturfags-
undervisning i skolen. Oplægget fortæller 
om NAFA og de indsatser vi arbejder 
med. Særlig fokus på de temaer der er 
i spil som f.eks. tema 0 om naturfaglige 
praksisser.
NAFA – naturfagsakademiet

10.00- 
10.45

Begynderlæsning og samarbejdet 
med hjemmet 
Mange forældre vil gerne have råd og 
vejledning til støtte i deres barns læse- 
udvikling. Hør Louise Rønberg (KP) fortælle 
om, hvordan du styrker læseudviklingen i 
samarbejde med forældrene.  
Gyldendal

Nyt fra Carlsen
Carlsen udgiver alle børns bøger – både 
dem, de selv læser, og dem, som kræver 
en formidler for at udfolde universet. Fælles 
er den gode historie, der underholder og 
bidrager med ny viden. Bliv godt klædt på 
som formidler, når vi fortæller om bøgerne. 
Carlsen

Til kamp mod digitale krænkelser 
Mød Amandha Sjøholm, tidligere politi-
betjent i Københavns Politi, og hør om god 
online adfærd og hendes forebyggende 
arbejde indenfor digitale krænkelser.  
Hør også, hvad du bør vide og gøre som 
lærer. 
Gyldendal 

11.00-
11.45

Booktalk og forfatterbesøg  
Maria Louise Bjerrum giver inspiration til 
nyheder for PLC og undervisning. Mød 
forfatter Tomas Lagermand Lundme, der 
fortæller om sit stærke bidrag til den nye 
novelleserie Årgang 2023 – Uskyld samt 
sine øvrige udgivelser.
Gads Børnebøger

Motivation for fremmedsprog  
– fra teori til praksis    
Motivation for fremmedsprog hænger 
sammen med sprogets status i samfundet, 
og at undervisningen virker relevant for 
eleverne. Så hvordan sikrer vi helt konkret 
motivationen? I denne workshop taler vi  
bl.a. om tværsproglighed ud fra praksis-
nære eksempler.    
Alinea

ABACUS
Systemet ABACUS bliver nu revideret.  
Vi har valgt at starte med bøgerne til 
1. årgang.
Vi vil gerne præsentere jer for det nye 
og forbedrede ABACUS og samtidig 
vise nogle af de mange undersøgelser, 
aktiviteter og nye tiltag, der er i systemet. 
Forlaget Matematik

12.00-
12.30

Nyt materiale fra forlaget Æsop:  
”Mormors vilde have”
Kom og hør, hvordan holdet bag ”Hop om 
bord” foreslår, at man med de yngste elever 
kan arbejde med biodiversitet som tværfagligt 
emne inden for kompetenceområderne Sprog 
og Naturfaglige fænomener.
Forlaget Æsop

Ny Matematikportal
Kom og se Matematikkens Univers på mel-
lemtrinnet! Bliv inspireret til scenariebaseret 
arbejde med problemer fra hverdagen. 
Gennem interaktive Temaer og Faglige 
Emner, kan eleverne arbejde motiverede, 
undersøgende og differentieret.
Forlaget Matematik

Skab legende tilgange i din 
naturfagsundervisning
Hvad er legende tilgange, og hvordan 
kan vi udnytte deres potentiale til at skabe 
endnu mere engagement, motivation og 
begejstring i naturfag fra 0. til 9. klasse?
CFU

12.45-
13.30

Interview med Sanne Munk Jensen 
Sarah Engell og Sanne Munk Jensen tager 
i Giv mig tiden igen (efterfølger til Tag 
gaden tilbage) igen mod Hirtshals, men 
på en helt anden rejse, nemlig Kats vej 
mod voksenlivet og sig selv.  
Gyldendal

Styrk elevernes motivation
Få konkrete redskaber og tips, når konsulent 
Lene Heckmann fortæller om, hvordan man 
kan højne elevernes motivation. Det handler 
bl.a. om at tænke motivation ind i den daglige 
undervisning og skabe et læringsmiljø, hvor 
eleverne er aktive, og undervisningen varieret.
Dafolo

Microsoft Teams som samlende platform
Hør hvordan Microsoft Teams kan have 
en central rolle i din undervisning i samspil 
med de øvrige Office programmer og 
platforme du bruger i undervisningen, 
samt de seneste opdateringer til bl.a. 
læseudvikling, opgaver og trivsel.
Microsoft Education

13.45-
14.30

Film og tv til sprogundervisningen
Film og tv er en fantastisk ressource i sprog-
undervisningen. Få bud på interessante 
film, kortfilm, og tv-udsendelser fra mitCFU 
– mange med kapitelinddelinger – samt 
konkrete idéer og opgaver, du kan bruge 
direkte i undervisningen.
CFU

Det vil dine elever læse – og sådan  
får du dem i gang
Hanne Panduro præsenterer nye bøger fra 
Alinea og giver dig viden om, hvad eleverne 
gerne vil læse, og tips til, hvordan du kan få 
dine elever til at tale om deres læseoplevelser. 
Du bliver desuden præsenteret for idéer til 
formidling af gode bøger til frilæsning.
Alinea

Basal – sammen om trivsel 
Basal er et forebyggende mestringsforløb 
for bedre trivsel i udskolingen. Forløbet skal 
give elever i 7. - 10. klasse grundlæggende 
værktøjer til at have det godt med sig selv 
og andre – i og udenfor skolen.
Komiteen for Sundhedsoplysning 

Program / Torsdag / 20. april 2023

20

Der er ingen tilmelding til oplæggene  /  Mød op ved lokalet  –  adgang efter først til mølle-princippet.
 Oplæg  

21

Skolen byggede mit fundament
Få et indblik i livet som tv- og udenrigs-
korrespondent, når Simi Jan fortæller om 
arbejdet i verdens brændpunkter og om vejen 
dertil. En personlig fortælling med skolen og 
lærerne som afgørende medspillere.
Journalist og korrespondent Simi Jan
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LÆR & LÆS 
Kom og hør Tina Kornbeck og Maya 
Meltofte fortælle om Lær & Læs, der består 
af niveaudelte opgavebøger til indskolingen. 
Her arbejdes der med læsestrategier og 
differentieret læseundervisning på en sjov og 
motiverende måde gennem makkerlæsning  
i klassen.
Straarup & Co

Alle kan kode 
Hvordan kan vi som lærere facilitere under-
visning om kodning, uden at være eksperter i 
kodning? I dette oplæg præsenterer Christoffer 
Lindved Dithmer hvordan vi procesorienteret 
kan benytte Swift Playgrounds på Mac og 
iPad, til at skabe spændende kodningsprojek-
ter for alle aldersgrupper i grundskolen.
COMM2IG

Undersøgende undervisning i Fysik/kemi – nye 
eksperimenter fra Xplore Fysik/kemi  
Engager dine elever med undersøgende 
undervisning i fysik/kemi og hør om nye 
eksperimenter på Xplore Fysik/kemi 7-9.
Oplægsholder: Redaktører Jesper Bønløkke, 
Louise Krogsgaard Madsen.
GO Forlag

Der er højtbegavede elever i alle klasser 
Men ved du, hvordan du identificerer dem 
og differentierer undervisningen, så alle 
udfordres og får mulighed for succes? 
Med viden om kendetegn og de nye ABC-
differentierede temabøger er du godt på vej
Dansk Psykologisk Forlag

Er statistik kedeligt? 
Ikke hvis det handler om elevernes eget liv og 
foregår i virtuelle escape rooms. Hør hvordan 
Danmarks Statistik går nye veje og engagerer 
elever i fx matematik og samfundsfag i nyt 
gratis tværfagligt materiale til udskolingen.
Mit liv med statistik

Skoletube slår igen  
- i en fremtid efter Schrems 2 og  
øget fokus på persondata
Hvorfor og hvordan vil Skoletube fortsat være 
lærere og elevers fortrukne mediesuite med 
det største udvalg af online produktionsværk- 
tøjer til brug i undervisningen?
Skoletube Studietube Børnetube

Læs med ørerne – om lydbøger i mitCFU
I mitCFU har skolerne nu gratis adgang til 
en spændende base af lydfortællinger og 
lydbøger. Hør, hvordan du som dansklærer 
kan sætte forløb i scene, hvor der er fokus på 
stærke læseoplevelser og gode strategier, der 
griber ’lytteraturen’.
CFU

Google for Education
Hør Google fortælle, hvordan Google 
Workspace for Education og Chromebooks 
skaber bedre sammenhæng mellem undervis-
ning i det fysiske og virtuelle klasselokale. Vi 
deler de nyeste og kommende opdateringer 
og viser eksempler på, hvordan de kan give 
større pædagogisk udbytte.
COMM2IG

Nye læremidler til danskfaget
Bøger, e-bøger, lyd, film og tv – hvert år køber 
CFU mange nye, aktuelle læremidler til din 
danskundervisning. Få masser af inspiration 
på denne rundvisning i de nyeste materialer  
til mellemtrinnet og udskolingen. 
CFU

Matematikvanskeligheder 
Det nye undervisningsmateriale REGNEHULLER 
er hæfter til elever, der har behov for støtte 
til at udbedre regnehuller og forøge motiva-
tionen i matematik. Hæfterne kan bruges på 
mellem-, afsluttende og ungdomstrin. 
Dansk Psykologisk Forlag 

Det Tænkende Klasserum i matematik
Tænkning giver langtidsholdbar læring. 
Hør, hvordan du med 14 praksisser kan 
hjælpe dine elever til at tænke selv. Faglig 
udholdenhed, fejlmodighed, samarbejde i 
tilfældige grupper og arbejde ved vertikale, 
sletbare flader er nogle af nøgleordene.
CFU

Glade ordblinde børn i grundskolen
47% af ordblinde elever er kede af at gå i 
skole. Det bør ikke være sådan. Kom og hør 
om Tovholdermodellen. Vi klæder dig på, så 
du lykkes med ordblindevenlig undervisning 
fra i morgen. Som underviser og som skole.
Ordblinde-ekspressen

Se bagsiden

Lærerstuderendes 
Landskreds

TEMA:
 Lærer – lige om lidt

Se side 15

15.00-16.00

10.00-12.50

Ret til ændringer forbeholdes.
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Pause!
En god messedag giver skridt i benene, sved på 

panden og behov for vådt og tørt undervejs. 
Vi deler gratis vand ud 

 på messen, mens du selv må  
sørge for at stille sulten og 

 kaffetørsten.  

RAA – Nordic Brasserie & Bar  
Innovativt brasserie og bar med nordisk  

udseende, stemning og smag.   
Se ’RAA – Nordic Brasserie & Bar’ på Facebook  

/   Masser af fisk, fuldkorn, frugt og grønt  
/   Primært lokale og friske råvarer  
/   Rene råvarer med minimal industriel forarbejdelse  
/   Mindre kød og altid max. 10 % fedtindhold  
/   Naturlig sødet og højst 10 % tilsat sukker  
/   Fokus på den gode smag og tilfredsstillelse af sanserne

Caféer i foyeren og på  
balkonen i Kongressalen  

I Kongressalen er 
 der to caféer med 

 lækre menuer.  

Café johan r 
Croissanter, hindbærsnitter og cookies. 
Fra kl. 11.00-14.00 også  
sandwich og streetfood

Musikhuset  

Aarhus Congress Center 

Mad og kaffe kan købes flere 
steder i Musikhuset og i Aarhus 

Congress Center. Du er også 
velkommen til at medbringe 

provianten hjemmefra. 

tør  t?
kaffe-  
Sult &

Forplejning

23

Gratis
vand

Coffee
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CFU 
– din bedste kollega 

Som lærer handler hverdagen om at finde balancen mellem det 
faglige fundament og alle de nye læremidler og læringskrav, 
der kommer til. Men undervisning foregår altid her og nu i 

klasserummet sammen med eleverne. Derfor er det 
 hverdagen, der er CFU’s fundament.  

CFU er sat i verden for at inspirere og støtte 
dig som lærer, blandt andet ved at udlåne og 
vejlede i brugen af læremidler. Du har os altid 
lige ved hånden, hvad enten du dykker ned i 
mitCFU eller møder os fysisk på din skole eller 
på CFU.  

Lidt kækt sagt stræber vi efter at være din 
bedste og mest velorienterede kollega, der 
hjælper med at omsætte teori til praksis, og 
som støtter dig hele vejen ind i klassen. Derfor 
er vores konsulenter også alle uddannede læ-
rere. Vi deler nemlig ambitionen om at skabe 
god, kvalificeret og tankevækkende undervis-
ning for alle elever.

Det digitale og det analoge  
- side om side
Under Corona-nedlukningerne boomede brugen 
af e-bøger, film og tv-udsendelser i hele landet. 
Muligheden for streaming af stærke, relevante 
læremidler fik platformen mitCFU til at gløde, 
og værdien af de digitale resurser blev slået fast.  

Lærere og elever lærte en masse af og om 

digitale materialer, men parallelt med den  
øgede efterspørgsel på det digitale område  
steg udlånet af analoge læremidler efter gen-
åbningen hurtigt igen. I dag udlåner vi begge 
dele. Omtrent lige meget fra hver kategori.  

Dorte Haraldsted er pædagogisk konsulent 
på CFU i København. Hun har efter nedluk-
ningerne noteret sig en forandring i lærernes 
brug af de digitale materialer. Hun oplever, at 
det ikke længere er en nødvendighed, men et 
bevidst didaktisk valg, der ligger bag lærer-
nes beslutning om brugen af digitale resurser.  

– Tidligere valgte lærerne de digitale lære-
midler fra, men i dag er barrieren forsvundet.  
Lærerne har fået øjnene op for de digitale lære- 
midler, fordi de er tilgængelige, nemme at 
anvende og fungerer i praksis, fortæller Dorte 
Haraldsted og uddyber: 

– Lærerne vil stadig også rigtig gerne bruge 
bøger og andre fysiske læremidler, men i mod-
sætning til tidligere er det i dag et didaktisk 
valg, der er afgørende for, om lærerne låner 
de fysiske eller de digitale læremidler hos CFU. 
De vælger de digitale, når det giver mening.

Gå ikke glip af 
Fagtalk & messewalk  

med CFU 
Se side 10-11

 

Portalen mitCFU er din indgang til samtlige læremidler fra CFU. 
Det er på mitcfu.dk, at du booker og streamer læremidler til 
dig selv og dine elever. Du logger på med dit Unilogin og kan 
streame de digitale materialer med det samme. Når du booker 
fysiske materialer, bliver de bragt direkte til din skole af  
CFU’s kørselsordning. 

I skrivende stund kan du vælge blandt 134.905 forskellige 
 titler: bøger, spil, redskaber, digitalt udstyr og et hav af  
andre spændende konkrete materialer.  
Hertil kommer alle de digitale muligheder:  

-  399 e-bøger  
-  38 lydfortællinger 
-  53.870 tv-udsendelser 
-  771 spillefilm  
-  41 lydbøger 
-  242 tv-film 
-  1.133 kortfilm

134.905 læremidler fra CFU Nu også med LYD  
Brugen af lydbøger er i voldsom vækst, og du og dine 
elever kan nu også høre lydbøger direkte på mitCFU  
– i klasseværelset eller hjemme.

Lydbøgerne er tænkt som en variationsmulighed i 
læseoplevelsen for alle elever, og der er noget til alle 
klassetrin. Fx kan udskolingseleverne lytte til Lise Villadsens 
spændende thriller Byttedyr, på mellemtrinnet kan eleverne 
opleve Adam O’s Den rustne verden, og de yngste elever 
kan grine sig hele vejen gennem Gummi Tarzan. 

Lytteratur   
CFU har udviklet en didaktisk ramme for arbejdet med 
lydbøger, som kan hjælpe dansklærere med at sætte  
forløb i scene, hvor alle elever læser med ørerne.  
Denne ramme for arbejdet med lyd kan hentes som  
pdf på mitCFU fra april 2023.

vejledning

inspiration

bøger

lyd

film og tv

lærer

mitcfu.dk

Det er CFU’erne i  
Danmark, der arrangerer 

 Lærfest i tæt samarbejde med 
forlagene Alinea og Gyldendal 

Uddannelse samt de to 
brancheforeninger BFU  

og Danske Forlag.

 

Mød CFU  
på stand 2
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134.905 gode grunde 
til at besøge stand 2

CFU er sat i verden for at vejlede, inspirere og støtte dig 
som lærer. Besøg vores stand, mød dine CFU-kolleger, 
og gå på opdagelse blandt tusindvis af læremidler.

inspiration

støtte

vejledning

Alvilda

Sneak 
peek

Glæd dig
til at møde årets udstillere! 

Her og på de kommende sider 
får du en smagsprøve på, 

hvad og hvem du kan  
møde på messen. 

Rigtig go’
fornøjelse
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Der er meget at 
lære til Lærfest

Gratis oplæg til 
Lærfest ’23

Den 19. april kl. 10:30–11:15, lokale 1
Hvordan gør du grin med eleverne? 
Meme-kultur med @Skolelaeren kendt 
fra Instagram

Den 19. april kl. 10:30–11:15, lokale 3
Line Maj Møller om Thinking Classroom 
i matematik

Den 19. april kl. 13:45–14:30, lokale 11
Anette Øster præsenterer PLC-nyheder 
fra Gyldendal

Sanne Munk 
Jensen

Anette
Øster

Line Maj 
Møller

Louise 
Rønberg

Amandha
Sjøholm

Interview Booktalk

Thinking 
Classroom i 
matematik

Læsestart Digital 
mobning

Besøg Gyldendal Uddannelse og Gyldendal Børn & Unge på årets Lærfest! Lyt til 
de spændende oplæg, når vores forfattere deler ud af deres viden. Få også råd 
og vejledning i et omfattende udvalg af læremidler hos vores fagredaktører og 
læremiddelkonsulenter, og fi nd plakater og særtryk af alle de aktuelle nyheder. 
Vi håber, vi ses!

Læs mere om vores nyheder på gyldendal-uddannelse.dk

Gyldendal Grundskole

@gyldendal_grundskole

Gyldendal Uddannelse

Den 20. april kl. 10:00–10:45, lokale 1
Louise Rønberg om at styrke den første 
læsning og samarbejdet med hjemmet

Den 20. april kl. 10:00–10:45, lokale 3
Amandha Sjøholm om digital mobning 
og krænkelser

Den 20. april kl. 12:45–13:30, lokale 1
Sanne Munk Jensen om nyheden 
Giv mig tiden igen
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På udkig efter nye bøger?

Du kan også tage et kig på vores  
populære bogkasser med bøger  
inddelt efter serier, lix eller let-tal.

1 bogkasse = 1.800 kroner
2 bogkasser = 1.650 kroner pr. stk.
3 bogkasser eller flere = 1.500 kroner pr. stk.

giver den gas
Rolex Jensen

Marie Duedahl

Illustrationer: Kim Dalsgaard

En verdensomsejling En verdensomsejling 
under havetunder havet

Jules Verne

Genfortalt af May Bylock

MARIE DUEDAHL

Hasan i den  døde mands hus

H
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an        i H
ø
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• VINTER •

Illustrationer: Bjørk Matias Friis
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Camilla Wandahl

Illustrationer: Bjørk Matias FriisIllustrationer: Bjørk Matias Friis

Få ham friFå ham friBITCH.
Sidste dag i niende
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Bliv inspireret i vores store udvalg af letlæsnings- og frilæsningsbøger 
til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Mød os på  stand nr.  
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OPLEVELSER OG 
LÆRING FOR LIVET

Danhostel er eksperter i  
lejrskoleophold med mere end 

135.000 glade lejrskoleelever om 
året i hele Danmark.

Mød os på 
stand 218
i arkaden

Messen er en fed måde 
at begynde at forberede 

materialevalget til 
kommende skoleår.  

En tradition og helt klart  
et besøg værd. 

Besøgende på messen

NATURFAGS-
UNDERVISNINGEN

 PÅ DIN SKOLE
Mød Naturfagsakademiet 

 NAFA på Lærfest
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Messen er benzin  
til den daglige 

 hverdag.
Besøgende på messen

Musik-konsulenterne 
udgør et højt kvalificeret 
team af specialister 
inden for sang og musik.


Vi tilbyder musikfaglig 
undervisning, sparring, 

coaching og kurser til dig, der underviser i 
musik, eller arbejder med sang og musik i 
din hverdag.


Vi muliggør digital 
læring for alle.
Med Skolon er det nemmere end nogensinde før at finde, 
købe og begynde at bruge nye digitale undervisningsmateraler 
og skoleværktøjer - alle på ét sted. 
 
Læs mere på www.skolon.com/dk og gå ikke glip af at 
besøge os på stand 74 på Lærfest i Aarhus - vi ses!

Vind en  
coaching  

session med  
Søs Rask  

Andresen

GRATIS FOREDRAG ONSDAG D. 19. APRIL

Sammen med Søs Rask Andresen - forfatter, 
coach og underviser – sætter vi hos Copydan 
Tekst & Node fokus på, hvordan du kan bruge  
historier, fortællinger og anekdoter i din  
undervisning. Kom til foredrag, og kig forbi 
vores stand, hvor du kan vinde en coaching 
session med Søs. 

STORYTELLING I 
UNDERVISNINGEN
STORYTELLING I 
UNDERVISNINGEN
STORYTELLING I 
UNDERVISNINGEN
STORYTELLING I 
UNDERVISNINGEN
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Foto Kim Wendt

Kom om på livets og byens bagside

Gadens Stemmer er undervisning, indsigt og 
læring ude i virkeligheden. På en byvandring 
med Gadens Stemmer er jeres guide et 
menneske, der har haft et liv med fx 
hjemløshed, stofbrug, sexsalg, kriminalitet, 
anbringelser og psykiatriske diagnoser.

"Vi var i København med en gruppe unge i 
alderen 14-16 år. Det eleverne nævner som 
det mest lærerige og interessante, var den 

rundvisning og fortælling Preben fra Gadens 
Stemmer gav gruppen. Fortællingen var 

gribende, ærlig og empatisk."
 - Karin Keller Albrechtsen, underviser i UngAalborg. 

I kan komme med Gadens Stemmer i 
Odense, Vejle, Esbjerg og København – fra 
medio april 2023 også i Aalborg.

 

 

 

 

 

Mød os på stand 67 og på 
gadensstemmer.dk

 

 Scan QR-koden og se og hør 
en kort video med en guide og 
to elever og en underviser der 
fortæller om udbyttet af en tur 

 

MØD OS PÅ 
LÆRFEST 2023

KONCERTER
LÆRING
TRIVSEL

DANNELSE
FIND OS I ARKADEN

Ordblinde-ekspressen har gennem de sidste 3 år 
hjulpet mere end 180 børn og unge. ”Men det er 
slet ikke nok, vi skal simpelthen nå alle! Og det 
skal ikke tage en hel generation at ændre på. Der-
for rækker vi nu hånden ud til alle skoler”. Disse 
ord kommer fra Susan Rosenberg, der har sat sig 
et ambitiøst mål.

Dansklærer i Folkeskolen
Susan, der er grundlægger af Timeglasset og en 
af kvinderne bag konceptet Ordblinde-ekspressen, 
har selv som dansklærer i mange år mærket på 
egen krop, hvordan de ordblinde dagligt svigtes 
ved manglende tid og opmærksomhed. Men også 
helt konkret manglende viden fra faglærernes side 
til at hjælpe den ordblinde.

Nøglen til læring
”I Ordblinde-ekspressen er vi virkelig lykkedes med 
at finde nøglen til læring for den ordblinde. Især 
bevidstheden om, at hvis ordblindeindsatsen skal 
lykkes, så er fokus på faglighed alene slet ikke nok. 
Der er mange flere parametre, man bliver nødt 
til at kigge ind i som skole”. Alle disse parametre 
udgør tilsammen Tovholdermodellen, som er resul-
tatet af mange timers studier og feltarbejde.

Projekt Effektiv Ordblindeindsats
Igennem 6 måneder har Ordblinde-ekspressen 
med hjælp fra EU-støtte arbejdet med et helt 
konkret projekt for at kortlægge, hvad en effektiv 
ordblindeindsats skal indeholde. 
Tovholdermodellen sikrer at ordblindeindsatsen 
lykkes, og det er vores mål, at alle skoler skal 
have tilbud om at tage del i vores viden, så vi som 

samfund ikke fortsætter med at svigte så stor en 
gruppe unge, udtaler Jannie, der er cand. pæd. 
didaktik (dansk) og formidler af workshops og 
foredrag i Ordblindeekspressen.

333 ordblinde elever har talt!
Projektet Effektiv Ordblindeindsats indeholder 
bl.a. en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 
elever på Ordblindeefterskolerne i Danmark. 
Undersøgelsen kortlægger de unges oplevelse af 
deres folkeskolegang. 22,5% af eleverne svarer, at 
de skiftede skole som følge af deres ordblindhed. 
Nær halvdelen af eleverne, 49%, mente, at deres 
læsevejleder i grundskolen havde hjulpet dem i lav 
grad eller slet ikke med deres ordblindhed.

Læsevejlederne gør et fremragende 
arbejde
Læsevejlederne er uddannede til at hjælpe de ordblin-
de fagligt, og det gør de, i videst mulige omfang. 
Men det er ikke nok at tro, at en ordblindeindsats 
lykkes, fordi man giver den ordblinde gode re-
levante kurser og indføring i LST. Der er mange 
flere elementer, der skal tages hånd om, for at 
man får en glad ung ordblind ud af 9. klasse 
med et godt selvværd og troen på egne evner for 
fremtiden.

ORDBLINDE EKSPRESSEN

Jannie Dollerup Schønwandt, daglig leder og Monika Gastrup, begge 
læringskonsulenter og oplægsholdere i Ordblinde-ekspressen

47% af alle ordblinde elever svarer ”Slet ikke” 
eller ”I lav grad” til spørgsmålet: Hvor glad var 
du for at gå i skole? Tovholdermodellen bør 
skolen kende til for at lykkes med sin ordblinde-
indsats.

Ordblinde-ekspressen 
uddanner faglærerne til at 
lykkes med ordblindevenlig 
undervisning

Besøg stand 214 - Arkaden
Oplæg: Lokale 1 kl. 12.15-12.45 onsdag den 19. april
Oplæg: Lokale 11 kl. 13.45-14.30 torsdag den 20.april
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For grundskoler og ungdomsuddannelser

Opdag 
Rosenborg, 
Amalienborg museet 
og  Koldinghus 
gennem relevant 
og  engagerende 
undervisning

Mød os 
på stand 

317

KOM FORBI vores stand og hør hvordan bl.a. 
Teams, læringsværktøjer, Minecraft: Education 
Edition og Surface kan bruges på en menings-
fuld og sikker måde i undervisningen.
 
Vi holder tre oplæg:

• ONSDAG 19. APRIL, kl.11.30 (Lok. 4) 
Gratis lærings- og støtteværktøjer i Microsofts 
platform

• ONSDAG 19. APRIL, kl.13.00 (Lok. 3)  
Motivation, kreativitet og læring med  
Minecraft: Education Edition

• TORSDAG 20. APRIL, kl.12.45 (Lok. 4) 
Microsoft Teams som samlende platform

Vi glæder os til at se dig!

Vi brænder for 
teknologi, der gør 
undervisningen 
bedre!

Vi ses til 
Lærfest Aarhus  
PÅ STAND 212

aka.ms/edudkevents | uddannelse@microsoft.com

Byg din egen raket!
STEM & STEAM til
skoler og dagtilbud

Mysteriet 
om den gode 
undervisning 
i fysik/kemi

I forhold til hvor meget af vores verdensforståelse, 
der er bygget op omkring naturvidenskab, så er det 
utrolig vigtigt, at alle kan forholde sig kritisk til 
andres undersøgelser.

GO Forlags Redaktør Louise Krogsgaard Madsen er særligt 
optaget af mysteriet om, hvordan man skaber god 
undervisning i fysik/kemi for alle – også for de elever som i 
udgangspunktet ikke er glade for faget.

”Jeg har en idé om, at hvis man kan lægge modstanden fra 
sig, så kan man lære fysik/kemi. Meget af den opgave ligger 
hos læreren, men med Xplore Fysik/kemi forsøger vi at gøre 
den opgave så nem for læreren som mulig. Vi har lanceret en 
række opdateringer og videreudvikling på portalen, og i den 
forbindelse har vi fokuseret på at gøre læringsmål og formål 
tydeligt, hvilket kan være med til at gøre det nemmere for 
læreren at undersøge, om de har alle med, og for eleverne, 
hvad de skal med forsøget."

Wow-effekt og fokus på naturvidenskabelig 
metode

”Nogle af de nye eksperimenter har lidt wow-effekt, men 
det har nu i højere grad handlet om at skabe fokus på, 
hvad det er for en naturvidenskabelig metode, eleverne 
lærer via eksperimenterne. "

”Det har været vigtigt for os, at eksperimenterne ikke bare 
bliver nogle, der skal udføres, men at der skal reflekteres 
over dem efterfølgende – om det så er for at forstå 
fysikken eller kemien, om det er metodiske overvejelser 
eller for at få eleverne til at perspektivere til samfundet.  
Perspektiveringerne laves i nogen tilfælde, inden 
eksperimentet udføres. På den måde bliver konteksten 
tydelig.”

Derfor er naturfag så vigtigt

For Louise er der ingen tvivl om, at det er vigtigt, at 
naturfag er på skemaet i skolerne.

Oplæg: Inspiration til din 
undervisning i Fysik/kemi
Kom og hør oplæg med redaktører Louise Krogsgaard 
Madsen og Jesper Bønlykke og få inspiration til at 
engagere dine elever med en undersøgelsesbaseret 
undervisning i fysik/kemi og hør om de mange nye 
eksperimenter på Xplore Fysik/kemi 7-9.

Oplægget er d. 20. april kl. 10:00-10:45 i lokale 4

Som en del af opdateringerne på Xplore Fysik/kemi er der 
kommet masser af nye eksperimenter. Det vigtigste ved 
eksperimenterne har været at skabe mere fokus på 
naturvidenskabelige metoder, men derfor er der alligevel 
lidt wow-effekt over flere af eksperimenterne.

"Derudover så har målet med de nye eksperimenter været 
at opfordre eleverne til at opstille og afprøve hypoteser, 
og at de efterfølgende ikke bare skal gå væk fra 
eksperimentet, når det er lavet, men kigge på det og 
vurdere, hvor troværdige de synes, at deres resultater er."

"Det er vigtigt at lære eleverne fysik/kemi fordi rigtig 
meget af den viden vi har – eller tror vi har – er baseret på 
den naturfaglige metode på en eller anden måde. De 
naturvidenskabelige metoder bruges også i samfundsfag, 
når man fx vil undersøge om en sammenhæng gør sig 
gældende. Så i forhold til hvor meget af vores 
verdensforståelse, der er bygget op omkring 
naturvidenskab, så er det utrolig vigtigt, at alle kan forholde 
sig kritisk til andres undersøgelser.” 

Besøg os på stand 41 i kongressalen 
og få 20% messerabat på bøger.
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På Lærfests messestand 19 kan du møde LIFE  Fonden. 
Her kan du opleve, hvordan elever i grund skolen og på 
ungdomsuddannelser kan være med til at løse aktuelle 
samfundsudfordringer, når de  arbejder med et gratis 
naturfagligt undervisningsforløb fra LIFE Fonden. 

TILBUD TIL ALLE SKOLER 
Efter sommerferien bliver det skolerne i Region Midt
jyllands tur til at få et 65 kvm. stort mobilt  laboratorium 
på besøg, når der udvides med endnu et LIFE Mobil 
Lab, og dermed kan alle skoler i Jylland, på Sjælland 
og Fyn få besøg af et mobilt laboratorium. 

Så kom forbi og oplev LIFE Fondens gratis naturfaglige 
undervisningsforløb og hør mere om, hvordan du får et 
mobilt laboratorium ud til din skole. 

LIFE FONDEN
PÅ LÆRFEST  

Bogstavrejsen er et system, der udover bogstavbog og 
oplæsningsbog, tilbyder uhørt mange ekstramaterialer. På den 
tilhørende hjemmeside findes der et hav af ekstramaterialer 
til arbejdet med bogstaverne. Her findes der blandt andet 
vores vokalsang, håndfonemer, tavlebøger, lydbog, samt ekstra 
kopisider og materialer til din vikar. Alt dette følger gratis med, 
når du køber Bogstavrejsen til din klasse.

Bogstavrejsen består yderligere af en arbejdsbog, der fortsætter 
arbejdet efter bogstavbogen. Her arbejdes der med identifikation af 
lyde, rim og dannelse af små ord. 
20 små lydrette læsebøger træner den første læsning og er det perfekte 
supplement til arbejdsbogen. Med Bogstavrejsen kommer du med andre ord 
hele vejen rundt om din danskundervisning i 0. Klasse.

Helt nye materialer til 0. klasse
Forlaget Pingo og Opgaveskyen præsenterer: 

På LærFest 2023 har vi den store fornøjelse at præsentere vores helt nye 
materiale til 0. Klasse. 
Med fortællinger i børnehøjde tager Bogstavrejsen dine elever med 
rundt i en verden fuld af bogstaver. Gennem eventyrlige fortællinger 
præsenteres eleverne for bogstaverne og skal i selskab med bjørnen 
Bo og musen Mimi lære, hvordan bogstavernes lyd kan samles til 
små ord. Her er tænkt på det hele. 

Til matematik tilbyder vi ”Matematik på Borgen”. Her følger eleverne 
hverdagen på Borgen i det fjerne rige Akademia. 

I køkkenet tæller kokken ingredienser, i haven klipper gartneren figurer 
og på dronningens væv væves de fineste mønstre. ”Matematik på Borgen” 
består af små historier, som introducerer kapitlerne i arbejdsbogen på 
fineste vis, samt en arbejdsbog med flotte illustrationer. 
Derudover får du adgang til hjemmesiden med supplerende opgaver til 
print og samtalebilleder til fælles matematiksnak på klassen.
”Matematik på Borgen” kan suppleres af vores ekstrahæfter PingoMat, 
som består af blandede matematikopgaver. Hæfterne findes i fire niveauer, 
og giver derfor rig mulighed for differentiering i klassen. 

På vores hjemmeside kan du derudover finde plakater, Klassebamsen Bo, skriv-pænt-hæfte mm. 

 og www.forlagetpingo.dk

BOGSTAVREJSEN
Arbejdsbogen

Forlaget Pingo

Mette Sandlykke og  Desiree Nørkjær Jespersen
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Find os på Instagram 
og Facebook:
@forlagetpingo

STAND 56
Vi ses på

Bogstavrejsen

Matematik på Borgen

Hos Fonden for Entreprenørskab 
kan du finde alt hvad du skal bruge, når 
dine elever vil arbejde med innovation 
og entreprenørskab.

KKoomm  ffoorrbbii  ssttaanndd  330044  ii  MMuussiikkhhuusseett  oogg  ssee  ddee  ssiiddssttee  nnyyee  
uunnddeerrvviissnniinnggssmmaatteerriiaalleerr,,  ffåå  eett  ssæætt  vvæærrkkttøøjjeerr  ttiill  
iiddeeggeenneerreerriinngg  eelllleerr  bbeessttiill  eett  ooppllæægg  ttiill  ddiinn  sskkoollee..
AAllllee  vvoorreess  ttiillbbuudd  eerr  ggrraattiiss..

Mød os på 
Lærfest i Aarhus 
ddeenn  1199..  oogg  22  ..  aapprriill  

SSttaanndd  330044  ii  MMuussiikkhhuusseett    
wwwwww..ffffeeffoonnddeenn..ddkk
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Kig forbi stand 63  
hvor du kan  vinde et gavekort  til en cykelhjelm 

og se vores gratis undervisningsmaterialer til alle klassetrin!

Stand 
63 

‘Mit liv med statistik’ er et 
tematisk og tværfagligt gratis 
undervisningsmateriale fra 
Danmarks Statistik på 12 lektioner 
rettet mod 7.-10. klasse

Besøg stand 211 i arkaden eller hør oplæg 
onsdag d. 19.4 i lokale 1 kl. 13.00 eller torsdag d. 20.4 i lokale 5 kl. 11.00

Udgangspunkt i eleverne selv
Temaerne går på tværs af samfundsudviklingen. Nogle tager udgangspunkt i eleverne selv og sætter deres 
livssituation i perspektiv. Der er bl.a. opgaver om unges fritid og brug af internet og nyheder, udsatte børn, 
relativ fattigdom og sammenhæng mellem uddannelse, job og løn.

Mit liv med statistik
• Styrker eleverne som kompetente og kritiske brugere af statistik

• Bruger rigtige statistikker for samfundsudviklingen - i en forenklet udgave - til at nå fælles mål

• Har differentierede sværhedsgrader og adgang til udfordringsopgaver

• Er udviklet i samarbejde med lærere og elever

• Er rettet mod samfundsfag og matematik, men kan fx også bruges i idræt og dansk

• Støtter læreren gennem lærervejledningen.

Leg og læring
• Veksler mellem escape

rooms og statistikopgaver

• Inddrager fun facts som
statistik om elevernes navne

• Tegn en graf og gæt
samfundsudviklingen
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Læs mere om Gads Børnebøger og inspirationsmaterialer på gad.dk 
På gad.dk kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev og holde dig opdateret om nye udgivelser og litteraturevents.

Gratis  
undervisnings-

materialer til alle 
klassetrin.

Inspirerende børne- og ungdomsbøger  
til PLC og undervisning

Mød Gads Børnebøger på stand 59 i Kongressalen, 
og få inspiration blandt vores mange udgivelser  

til børn og unge på alle klassetrin. 

Vi holder booktalk
onsdag kl. 10:30 og torsdag kl. 11:00. 
Hør om vores bøger og mød forfatter 
Tomas Lagermand Lundme, der 
fortæller om sine nyheder. 

Ann_Lærfest_A4.indd   1Ann_Lærfest_A4.indd   1 06.12.2022   09.2806.12.2022   09.28

STAND 108   ACC BALKONEN

UNDERVISNINGSMATERIALER FOR TYSK SOM FREMMEDSPROG, VIDEREUDDANNELSE 
FOR TYSKLÆRERE, TYSKPRØVER FOR SKOLEKLASSER & SPROGKURSER

    

UNDERVISERPORTAL.DK
UNDERVISNING I SAMTYKKE, KØN, KROP OG SEKSUALITET TIL

Find undervisningsmaterialer til din seksualundervisning, inspiration til 
Uge Sex og meget mere på Underviserportal.dk

LÆRFEST
Mød os på stand nr. 323!

GRUNDSKOLE UNGDOMSUDDANNELSER FGU

Lær at læse!
Aski Raski optimerer samspillet mellem 
afkodning og teknologi. Vi gør det lettere 
for både børn og voksne at lære at læse.
Aski Raski har været brugt i Norge i 20 år!

Mød os på stand 72 i Kongressalen.
Læs mere på askiraski.dk

6269 
students have
attended our
workshops in

2022
Book us on

crossingborders.dk

Messen er vigtig i mit 
arbejde med at udvikle 

min og kollegers 
undervisning. Den er 
et godt supplerende 

netværk og mødested 
med interesserede 

leverandører til skolen.
Besøgende på messen 
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En ekstra  
messeoplevelse

 Sæt dig godt tilbage og lad dig overvælde, 
når Lærfest’23 inviterer på en ekstra 

oplevelse med to stærke personligheder i 
Lille Sal i det smukke Musikhus.

Mød op og få en plads 
De to oplæg i Musikhuset er en del af den gratis fagmesse. 
 Du kan ikke reservere billetter på forhånd, men der er 300 

pladser til begge foredrag, som fordeles efter først til 
 mølle-princippet. Dørene åbnes et kvarter før start.

Nye idealer for  
uddannelse og dannelse   
Oplæg ved tv-vært, skribent og 
foredragsholder Clement Kjærsgaard
Onsdag den 19. april kl. 15-16 

Hvilke værdier og idealer bør uddannelsessektoren  
styre efter? Hvilke dilemmaer står undervisere 
overfor? Og glemmer uddannelsessektoren i jagten 
på tidsånden mon sin egen faglighed og sit eget 
fundament?   
Få en medrivende og visionær afslutning på din 
messedag, når Clement Kjærsgaard løfter blikket 
og ser på fremtidens udfordringer og idealer for 
uddannelse og dannelse.

Skolen byggede mit 
fundament
Oplæg ved journalist  
og korrespondent Simi Jan
Torsdag den 20. april kl. 15-16

Få et indblik i livet som tv- og udenrigskorrespondent 
gennem Simi Jans personlige beretning om arbejdet i 
verdens brændpunkter og om vejen dertil. 
En fortælling om at være barn i Værebroparken i 
Bagsværd og drømme om at rejse ud i verden – og ikke 
mindst om betydningen af lærere, der gav hende troen 
på, at drømme kan realiseres og gøres til virkelighed.


