
Til undervisere og studerende på læreruddannelsen

SÆT X I KALENDEREN DEN 19.-20. APRIL 2023 - OG LAD OS SES I AARHUS TIL
TO GRATIS MESSEDAGE OM SKOLE, LÆREMIDLER OG GO’ UNDERVISNING

Til april er der atter faglige messedage i Aarhus for skolens aktører - og du er inviteret med.

Lærfest’23 er en stor fysisk fag- og salgsmesse om skole og læremidler med masser af inspiration og viden
inden for alle grundskolens fagområder.

Sted: Aarhus Congress Center og Musikhuset, Aarhus

Tid: Onsdag den 19. april og torsdag den 20. april 2023. Begge dage kl. 9-16.

Billet og program: Lærfest’23 er gratis. Program og tilmelding på lærfest.dk

På messe med fagholdet

På messen kan du opleve 140 stande med de nyeste resurser til grundskolen og en lang række pædagogiske
og faglige oplæg og debatter. Et messebesøg med undervisningsfagholdet er helt oplagt ift. at styrke
kendskabet til læremidler og til at få et indblik i, hvad der rører sig i skolens hverdag.

Oplæg særligt for jer

Gå ikke glip af de topaktuelle oplæg, vi særligt har målrettet lærerstuderende:

Fagbladet Folkeskolen: Bachelorprojekter, der ændrer (skole)verden

Scenen i ACC, onsdag den 19/4 kl. 10.00-10.45

Læreruddannelsens sidste projekt behøver ikke være en tekst til skuffen. Fagbladet Folkeskolen
inviterer 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. Hør også lektor Solveig
Troelsen diskutere, hvordan teoriens begreber og idealer kan skabe forvandlinger i virkeligheden.

Lærerstuderendes Landskreds: Lærer lige om lidt

Lille Sal i Musikhuset, torsdag den 20/4 kl. 10.00-13.00

Lyt med, når Lærerstuderendes Landskreds under sang og debat sætter spot på udvalgte aspekter af
livet på læreruddannelsen under overskrifterne:

- LL og monopolet
- Fællessang og dannelse
- Hjælp, jeg er nyuddannet

Se hele LL’s program på larfest.dk/program/laerer-lige-om-lidt

Ta’ bussen til messen – vi betaler halvdelen

Aftal med jeres kolleger/studiekammerater at samle en flok fra de forskellige hold - og fyld en bus. Lærfest
dækker halvdelen af udgiften til bustransporten, hvis I samler 50 deltagere fra jeres læreruddannelse.

Bussen bestiller I selv og sender derefter en mail til Tina Agesen-Pagh på tap@via.dk.
Efterfølgende sender I blot en faktura på halvdelen af beløbet.

Vi glæder os til igen at møde studerende og undervisere fra læreruddannelserne på Lærfest’23.

På arrangørernes vegne

Sara Sejrskild Rejsenhus, projektleder

M: sara@via.dk - T: +45 87552848
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