EFTERUDDANNELSE OG KONSULENTBISTAND I NATURFAG OG MATEMATIK

Kurser for skoleområdet 2021-2022
Naturfag og matematik

ucsyd.dk

Efteruddannelse og
konsulentbistand i
naturfag og matematik
Undervisning i naturfag og matematik stiller krav til lærerne om at have de nødvendige kvalifikationer til at undervise i
fagene – de skal have undervisningskompetence. Der er fastsat ambitiøse mål for undervisningen, der er øget krav om
samarbejde i naturfagene, og der stilles store krav til lærerne, der er ansvarlige for denne undervisning. I naturfagene
fysik/kemi, biologi og geografi er der krav om, at der i forløbet 7.-9. klasse arbejdes med mindst seks fællesfaglige
fokusområder. Den fælles naturfagsprøve stiller ligeledes nye krav til naturfagslærerne, når de sammen med eleverne
skal opstille problemstillinger og lade eleverne udarbejde arbejdsspørgsmål, der er baggrund for elevernes
praktisk/mundtlige prøve. Fra 2020 er der ligeledes indført nye kompetencebaserede digitale prøver.
Vigtige forudsætninger for, at man kan skabe god undervisning i naturfag og matematik er, at man har god faglig viden
om det eller de fagområder, man underviser i. Samtidig er viden om fagenes didaktik vigtig – hvordan børn og unge
lærer, hvordan de kan få overblik over de mange begreber i fagene, og ikke mindst – hvordan de kan anvende deres
viden til forståelse af deres omverden. For alle naturfagene er der i Fælles Mål opstillet de samme kompetencemål –
undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. For matematik er der helt naturligt et stærkt fokus på
anvendelse af IT, og der stilles høje krav til elevernes modelleringskompetence.
Ved University College Syd tilbyder vi derfor kurser og konsulentbistand af varierende omfang inden for naturfag og
matematik. Kurserne kan ligge centralt på en UC-lokalitet, eller de kan aftales og ligge lokalt i en kommune eller på den
enkelte skole. Hvis der er tale om konsulentbistand eller skoleprojekt med studerende, vil det oftest være på den enkelte
skole, det sker.
I dette hæfte beskrives kort de centralt opslåede kursusforløb. På www.ucsyd.dk kan man få en uddybende beskrivelse
af de enkelte kurser, og tilmeldingen til kurserne sker også via vores hjemmeside. Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. juni
2021.

2

FYSIK/KEMI 7.-10. kl.

Grundkursus i fysik/kemi
(kompetencekursus)
Tilmelding - EH02-21025
Indhold:
Kurset vil give deltagerne faglig, didaktisk og
sikkerhedsmæssig kompetence til at undervise i faget
fysik/kemi i skolens ældste klasser.
Omfang: 120 t., 30 onsdage á 4 timer
Pris: 24.860 kr.
Tid: 25. august 2021 – 18. maj 2022, kl. 12-16
Sted: UC SYD Haderslev

Sikkerhedskursus i fysik/kemi
TIlmelding - EH02-22007
Indhold:
Der arbejdes med sikkerhedsreglerne i fysik/kemi –
herunder indretning, tilsyn og mærkning. Kurset
kombinerer teori og praksis. Kurset sikrer, at
naturfagslærere kender til sikkerhed i
naturfagsundervisningen.
Omfang: 18 t, 3 dage á 6 timer
Pris: 4.750 kr. inkl. moms
Tid: 25. – 27. januar 2022, kl. 9-15
Sted: UC SYD Haderslev

Astronomi i praksis
Tilmelding - EH02-21026
Indhold:
Kurset vil give deltagerne grundig faglig og didaktisk
viden om astronomi og rumfart til brug i fysik/kemiundervisningen og andre naturfag.
Omfang: 30 t, 5 dage á 6 timer
Pris: 6.300 kr.
Tid: 31.8. + 27. og 28.9. + 17.11. + 18.11.21, kl. 9-15
Sted: UC SYD Haderslev og én dag på Steno Museet

Temaer i organisk kemi:
Tilmelding - EH02-22008
Indhold:
Kurset vil give deltagerne en grundig faglig og didaktisk
viden om en række områder i organisk kemi til brug i
fysik/kemi-undervisningen og andre naturfag. Kul, olie og
gas, miljø, plast, alkohol, fødevarer er de centrale faglige
områder.
Omfang: 30 t, 5 dage á 6 timer
Pris: 6.350 kr.
Tid: Uge 9, 28. februar -4. marts 2022
Sted: UC SYD Haderslev & Billund
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BIOLOGI, GEOGRAFI
OG NATURFAG 7.-9. kl.
Grundkursus i biologi
(kompetencekursus)

Naturfag 7. – 9. klasse – samarbejde
og udvikling

Tilmelding - EH02-21031
Indhold:
Kurset vil give deltagerne faglig, didaktisk og
sikkerhedsmæssig kompetence til at undervise i faget
biologi i skolens ældste klasser.
Omfang: 120 t, 28 tirsdage á 4 timer + 2 tirsdage á 6 timer
Pris: 24.860 kr.
Tid: 31. august 2021 – 10. maj 2022
Sted: UC SYD Haderslev

Tilmelding - EH02-21030
Indhold:
Der tages udgangspunkt i de 6 fællesfaglige
fokusområder med fokus på naturfagenes kompetencer:
undersøgelse, modellering, perspektivering og
kommunikation. Prøvens formål og forløb behandles
grundigt. På kurset arbejdes i teori og praksis med
eksempler på problemstillinger og tilhørende
undersøgelser i udvalgte tematiske forløb. Ekskursioner til
virksomheder m.v. indgår.
Omfang: 42 t, 12 tirsdage á 3 timer fordelt over et halvt
år, 1 dage á 6 timer
Pris: 8.700 kr.
Tid: 24. august 2021 – 5. april 2022
Sted: Billund

Grundkursus i geografi
(kompetencekursus)
Tilmelding - EH02-21032
Indhold:
Kurset vil give deltagerne faglig, didaktisk og
sikkerhedsmæssig kompetence til at undervise i faget
geografi i skolens ældste klasser.
Omfang: 120 t, 28 tirsdage á 4 timer + 2 tirsdage á 6 timer
Pris: 24.860 kr.
Tid: 31. august 2021 – 10. maj 2022
Sted: UC SYD Haderslev
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NATUR/TEKNOLOGI
0.-6. kl.
Natur/teknologi – overblik i faget
Tilmelding - EH02-22010
Indhold:
Kurset vil give lærere i natur/teknologi didaktisk overblik over faget med fokus på kompetenceområderne undersøgelse,
modellering, perspektivering og kommunikation. Der arbejdes desuden i praksis med udvalgte faglige forløb.
Ekskursioner indgår.
Omfang: 30 t, 5 dage á 6 timer
Pris: 6.200 kr.
Tid: Uge 22, 30. maj -3. juni 2022
Sted: UC SYD Haderslev
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MATEMATIK

IT i matematik i indskolingen
Tilmelding - EH02-21028
Indhold:
Kurset vil give deltagerne en faglig og fagdidaktisk
opkvalificering i forhold til at inddrage forskellige digitale
læremidler i matematikundervisningen, såsom regneark,
dynamiske geometriprogrammer, online programmer og
simulationer, mv.
Omfang: 28 t, 7 dage á 4 timer
Pris: 7.000 kr. inkl. moms
Tid: 31.8.-23.11.21. Hver anden tirsdag kl. 12 – 16
Sted: UC SYD Haderslev

IT på mellemtrinnet
Tilmelding - EH02-21029
Indhold:
Kurset vil give deltagerne en faglig og fagdidaktisk
opkvalificering i forhold til at inddrage forskellige digitale
læremidler i matematikundervisningen, såsom regneark,
dynamiske geometriprogrammer, CAS-værktøjer, online
programmer og simulationer, mv.
Omfang: 28 t, 7 dage á 4 timer
Pris: 7.000 inkl. moms
Tid: 1.9.-24.11.21. Hver anden onsdag kl. 12 – 16
Sted: UC SYD Haderslev

Modelleringskompetence i matematik
Tilmelding - EH02-22009
Indhold:
Kurset vil give deltagerne en faglig og fagdidaktisk
opkvalificering i forhold til at arbejde med matematiske
modeller og matematisk modellering i
matematikundervisningen på alle klassetrin.
Omfang: 28 t, 7 dage á 4 timer
Pris: 7.000 kr. inkl. moms
Tid: 12.1.-6.4.22. Hver anden onsdag kl. 12 – 16
Sted: UC SYD Haderslev
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TILMELDINGSFRIST
Senest den 1. juni 2021
KURSUSBESKRIVELSER
Læs de uddybende kursusbeskrivelser på vores
hjemmeside: ucsyd.dk
KONTAKT
Christina Henriksen Bonde
studieadministrativ medarbejder
Efter- og Videreuddannelse
chbo@ucsyd.dk
tlf. 7266 5265
FAGLIG ANSVARLIG
Vedrørende efteruddannelseskurserne - ønskes yderligere
faglige oplysninger, kontakt venligst:
Jens Hviid
faglig pædagogisk konsulent
Efter- og Videreuddannelse
jhvi@ucsyd.dk
mobil 4046 1637

UC SYD
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev

ucsyd.dk

