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Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For elevråd, elever, kontaktlærere og pædagogisk personale

Danske Skoleelever kæmper for det gode skoleliv for alle elever. Vores mål kan kun

nås ved, at der er en masse engagerede elever, elevråd, lærere og frivillige i skoler,

råd og lokalafdelinger, der hver især bidrager med deres viden og evner om

elevdemokrati på den enkelte skole. 

Corona har lært os, hvordan Danske Skoleelever kan udbrede sin viden og skabe

netværk på tværs. Derfor har vi til dette forår planlagt en række webinarer for

forskellige målgrupper. Der er webinarer om debatindlæg, undervisningsmiljø,

elevinddragelse, kommunalvalg mm.

Du kan tilmelde dig eller dine elever ved hver enkelt aktivitet direkte her i kataloget. 
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Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For elevråd, elever, kontaktlærere og pædagogisk personale

3

8 FEBRUAR

8:30 - 9:30

25 FEBRUAR

10:00 - 10:45

3 MARTS

13:00 - 13:45

4 MARTS

8:30 - 13:00

25 MARTS

10:00 - 10:45

27 APRIL

8:30 - 13:00

Elevråd

6 hacks til

elevrådet om

forskelsbehandling 

Har du styr på

budgetterne

Magrethe?!

6 trin og så er du i

avisen med din

mening.

Online Vi er UMR

Kursus

Sådan får du

indflydelse i Danske

Skoleelever

Online Vi er UMR

Kursus

Kontaktlærere

23 FEBRUAR

14:00 - 15:00

2 MARTS

14:00 - 15:00
11 MARTS

15:00 - 16:00

18 MARTS

15:00 - 16:00

24 MARTS

15:00 - 16:00

Samlet oversigt

Elevrådets år

2020 - 2021

Det stærke elevråd

redskaber

Demokrati,

foreningsliv og

elevråd

Demokrati i

skolen

God og sjov fysisk og

online mødeledelse



Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For elevråd, elever, kontaktlærere og pædagogisk personale

4

Kommunale fælleselevråd

Skoleledere og pædagogisk personale
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1
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Introduktion til uge 6 kampagnen   

Viden om kampagnens 6 hacks  

Viden om, hvordan du kan tage de 6 hacks og bruge dem i jeres arbejde i elevrådet  

Danske Skoleelever er i år en del af Sex og Samfunds uge 6 kampagne ”lige køn leger

bedst”. I forbindelse hermed er der udviklet 6 hacks til at arbejde med køn og ligestilling i

skolen. 

På webinaret præsenterer Laura og Marcus fra Danske Skoleelevers bestyrelse, hvordan I

som elevråd kan bruge de 6 hacks skolepolitisk på jeres skole.   

Det får du ud af det:

Tid og sted: 

30-45 min Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

Viden om elevrådets rettigheder i forhold til økonomi  

Viden om hvordan man bruger økonomi hensigtsmæssigt 

Træning i at læse og forstå budgetter  

Der er elevråd, der ikke ved de får penge, og hvor mange de får. Eller hvordan de så kan

bruge dem, så de kommer til gavn for eleverne. Derfor afholder Danske Skoleelever et

webinar for interesserede elevråd og kasserer i elevråd.   

Det får du ud af det: 

Tid og sted: 30-45min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

8

6 hacks til elevrådet om forskelsbehandling på baggrund af køn på skolen.

FEBRUAR

Vil du og dit elevråd gå ind i kampen mod forskelsbehandling på baggrund af køn på din

skole? Så deltag på dette webinar af Danske Skoleelever.

8:30 - 9:30

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For elevråd

Elevråd

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

25

Har du styr på budgetterne Magrethe?!

FEBRUAR

Har du svært ved at gennemskue et budget? Hvordan læser man skolens budget og

hvorfor er det vigtigt at kunne gøre som medlem af elevrådet?

10:00 - 10:45

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

5

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://app.nemoa.dk/activities/931cce03-79fd-420c-9e3c-98a2f4df769c
https://app.nemoa.dk/activities/2cae8b89-5c2c-42ab-99a4-04c95b1e32ad


En stor opgave som medlem af elevrådet er at kunne formulere en mening – Skarp og

præcis. Kom til webinar med Danske Skoleelever, hvor vi hjælper dig med skelettet til et

godt debatindlæg. Du skal selv have en god idé om, hvad du gerne vil skrive om og så

hjælper vi dig på vej mod avisens sværtede sider.  

Tid og sted: 30-45 min Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

3

6 trin og så er du i avisen med din mening.

MARTS

Det ret fedt at kunne ytre sig politisk i enten lokalavisen eller i skolebladet/hjemmesiden.

Et debatindlæg er derfor en god ting at kunne, når man vil udtrykke sine holdninger.

13:00 - 13:45

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For elevråd

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

4

Online Vi er UMR Kursus

MARTS

Vær med til at påvirke dit undervisningsmiljø! Vil du være med til, at præge din skole og

dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre

elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers

oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole?

Hvad er et godt undervisningsmiljø egentlig? Og hvad er en undervisningsmiljøvurdering

Hvordan kan du som undervisningsmiljørepræsentant være med til at påvirke din skole

og undervisningsmiljøet?

Hvilke rettigheder har du som undervisningsmiljørepræsentant? 

Og hvad laver en undervisningsmiljørepræsentant i skolens arbejdsmiljøgruppe?

Hvordan kommer du igennem med dine budskaber og får omsat ideer til virkelighed

Hvordan kan du som undervisningsmiljørepræsentant inddrage og engagere andre

elever?

UMR-uddannelsen henvender sig til skoleelever på mellemtrinnet og op, der er valgt som

elevernes undervisningsmiljørepræsentant.

På kurset arbejder vi med

Læs mere her: UMR-kursus - Vi er UMR 

Tid og sted: 4 timer 30 minutter 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  20

8:30 - 13:00

Pris

650 kr. pr. Elev

6

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://www.vierumr.dk/umr-kursus/
https://www.vierumr.dk/umr-kursus/
https://app.nemoa.dk/activities/6a3831b5-a1f9-4c3c-a18c-6e304066e44f
https://app.nemoa.dk/activities/cbf198b7-ac32-4492-b035-ff9a5a6acb62


Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For elevråd

25

Sådan får du indflydelse i Danske Skoleelever

MARTS

Danske Skoleelever holder snart generalforsamling - og er du interesseret i at vide,

hvordan du kan deltage og hvordan du får indlydelse?

Vil du gerne vide mere om hvordan Danske Skoleelever er bygget op, og hvordan du kan få

indflydelse?   Så deltag på dette webinar, hvor vi gennemgår alt fra DSE’s opbygning,

demokratiet i foreningen og hvad der kommer til at ske på generalforsamlingen.

Tid og sted: 30-45min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

10:00 - 10:45

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Hvad er et godt undervisningsmiljø egentlig? Og hvad er en undervisningsmiljøvurdering

Hvordan kan du som undervisningsmiljørepræsentant være med til at påvirke din skole

og undervisningsmiljøet?

Hvilke rettigheder har du som undervisningsmiljørepræsentant? 

Og hvad laver en undervisningsmiljørepræsentant i skolens arbejdsmiljøgruppe?

Hvordan kommer du igennem med dine budskaber og får omsat ideer til virkelighed

Hvordan kan du som undervisningsmiljørepræsentant inddrage og engagere andre

elever?

UMR-uddannelsen henvender sig til skoleelever på mellemtrinnet og op, der er valgt som

elevernes undervisningsmiljørepræsentant.

På kurset arbejder vi med

Læs mere her: UMR-kursus - Vi er UMR 

Tid og sted: 4 timer 30 minutter 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  20

27

Online Vi er UMR Kursus

APRIL

Vær med til at påvirke dit undervisningsmiljø! Vil du være med til, at præge din skole og

dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre

elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers

oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole?

8:30 - 13:00

Pris

650 kr. pr. Elev

7

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://www.vierumr.dk/umr-kursus/
https://www.vierumr.dk/umr-kursus/
https://app.nemoa.dk/activities/9c21b5bd-54c9-42a3-9e8e-33c71d57cba0
https://app.nemoa.dk/activities/f6956178-19e3-4b60-8fa3-b078af3a4c09


Danske Skoleelever inviterer interesserede kontaktlærere til online workshop, hvor der bliver

mulighed for at spare med hinanden om, hvad man har gjort i 2020 for at holde hjulene i

gang under corona.

Tid og sted: 45 - 60 min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

23

Elevrådets år 2020 - 2021

FEBRUAR

Elevdemokratiet har stået stille mange steder i landet, men andre steder har det også

blomstret og fundet nye veje.

14:00 - 15:00

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For kontaktlærere

Pris

Kontaktlærere fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr.

Kontaktpersoner fra

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200

kr.

2

Det stærke elevråd – Redskaber

MARTS

På dette webinar introducerer vi en række konkrete redskaber, du kan bruge som

kontaktlærer.

Samarbejdsaftaler  

Dagsorden  

Beslutningscirklen

Når vi styrker de formelle aspekter ved de demokratiske processer og udvikler den

demokratiske faglighed ved elevrådsarbejdet giver vi også elevrådet nye perspektiver på dets

aktiviteter og handlinger og hjælper eleverne til at træffe mere nuancerede beslutninger.

Redskaber der bliver introduceret og gået igennem til brug i elevrådet: 

Tid og sted: 45min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

14:00 - 15:00

Pris

Kontaktlærere fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Kontaktpersoner fra 

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200 kr

Kontaktlærere

8

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://app.nemoa.dk/activities/b188d15c-3285-4ef2-8575-17c4c8893fdd
https://app.nemoa.dk/activities/9af87945-177e-4e6a-a64c-42e98357d85f


På dette webinar inviterer vi konsulent Simon Meggers

Marrhiesen fra Dansk Ungdoms Fællesråd med til at fortælle om deres nye

demokratihåndbog. Hvorfor de har udgivet den og hvordan den er kommet til

verden. Efter det vil der være mulighed for at drøfte, hvordan vi kan bruge

demokratihåndbogen i elevrådsarbejdet.  

 

Læs eller smugkig her i bogen her: 

Demokratihåndbogen - Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)

Tid og sted: 45 - 60 min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

11

Demokrati, foreningsliv og elevråd

MARTS

Hvordan arbejder man demokratisk i 2021? Hvad skal man være

opmærksom på og hvordan kan vi helt hands on træne elevrådet i demokratisk

væremåde?

15:00 - 16:00

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For kontaktlærere

18

Demokrati i Skolen

MARTS

Danske Skoleelever har inviteret initiativtageren bag

demokrati i skolen og kontaktlæreren Martin Johansen som gæst i webinaret til at

fortælle om konceptet.

Når vi styrker de formelle aspekter ved de demokratiske processer og udvikler den

demokratiske faglighed ved elevrådsarbejdet giver vi også elevrådet nye perspektiver på dets

aktiviteter og handlinger og hjælper eleverne til at træffe mere nuancerede beslutninger.

Demokrati i skolen er et koncept der beskæftiger sig med at

træne elever i taleskrivning og demokratiformer som speakers corner i

skolegården.  

 

Læs mere om konceptet her:

Initiativet Demokrati i Skolen 

Tid og sted: 45min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

15:00 - 16:00

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Kontaktpersoner fra 

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200 kr

Pris

Kontaktlærere fra

Medlemsskoler

Gratis

Ikke medlemsskoler

200 kr.

Kontaktpersoner fra

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200

kr.

9

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/DUF_materialer/DUF_Publikationer/2020_Demokratihaandbogen.pdf
https://www.demokratiiskolen.dk/
https://www.demokratiiskolen.dk/
https://app.nemoa.dk/activities/d49e4547-1361-4a40-bfc3-33ba830deaa5
https://app.nemoa.dk/activities/d49e4547-1361-4a40-bfc3-33ba830deaa5
https://app.nemoa.dk/activities/5e25d2a6-2c64-40ae-806e-1e8ce44e6a20


Med udgangspunkt i procesledelsesmodellen åbne, ordne og

lukke introducerer Danske Skoleelever forskellige kreative online greb, man kan

bruge ved online møder med elevrådet og fælleselevrådet. 

 

Du kan som deltager selv komme til at prøve kræfter med

redskaberne og diskutere deres effekt og brugbarhed.

Tid og sted: 45 - 60 min 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

24

God og sjov fysisk og online mødeledelse i elevrådet

MARTS

Hvordan arbejder man demokratisk og får gode samtaler op og stå online blandt

elevrådet? Hvad kan vi lære af det seneste år og de erfaringer vi har gjort os? 

15:00 - 16:00

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For kontaktlærere

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Kontaktpersoner fra 

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200 kr

10

Tilmeld klik her

https://app.nemoa.dk/activities/8437556b-316a-43cb-831d-a390478826d7
https://app.nemoa.dk/activities/8437556b-316a-43cb-831d-a390478826d7


Hvordan man arbejder som et politisk organ

Hvordan du strukturerer en god politik

Hvordan danske skoleelever udformer deres politik

Ril denne workshop skyder vi valgåret i gang. Fælleselevrådet skal igennem en masse

processer, hvor  de kommer til at arbejde med cases og individuelle opgaver.

 

Du kan som deltager selv komme til at prøve kræfter med redskaberne og diskutere deres

effekt og brugbarhed heriblandt

Tid og sted: 3 timer

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

4

Politisk udviklingsworkshop

MAJ

I optakt til kommunalvalget 2021, vil vi give fælleselevrådene redskaber til at udvikle

politik, for at sikre elevernes stemme bliver hørt før under og efter kommunalvalget.

9:00 - 12:00

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For kommunale fælleselevråd

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Elever fra 

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200 kr

2021 er der kommunalvalg. Danske Skoleelever vil gerne sikre fælleselevrådenes inddragelse i

kommunalvalget 2021, ved at give eleverne redskaber til at få deres stemme hørt både før, under

og efter kommunalvalget. Det vil vi gøre ved at afholde forskellige aktiviteter og workshops. Det er

muligt at tilmelde sig enkelte webinarer, men det er også muligt som Elevvenlig Kommune at blive

del af projektet om at engagere eleverne i kommunalvalget.

11

Tilmeld klik her

Kommunale Fælleselevråd

https://app.nemoa.dk/activities/e0207f3f-e052-4425-b83e-9d1fa699b97b


Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For kommunale fælleselevråd

Deltagerne skal lære at skrive og udgive et debatindlæg. Vi bygger skellettet af et godt

debatindlæg og så må du selv komme med fyldet. 

En stor opgave som medlem af elevrådet er at kunne formulere en mening – Skarp og

præcis. Kom til webinar med Danske Skoleelever, hvor vi hjælper dig med skelettet til et

godt debatindlæg. Du skal selv have en god idé om, hvad du gerne vil skrive om og så

hjælper vi dig på vej mod avisens sværtede sider.

 

Du kan som deltager selv komme til at prøve kræfter med

redskaberne og diskutere deres effekt og brugbarhed.

Tid og sted: 2 timer 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

1

Workshop – Det gode debatindlæg

SEP-

TEMBER

I optakt til kommunalvalget 2021, vil vi give fælleselevrådene redskaber til engagere sig

politisk, i den her workshop giver vi fælleselevrådene mulighed for at udforme et

debatindlæg.

9:00 - 11:00

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Elever fra 

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200 kr

Tilmeld klik her

I optakt til

kommunalvalget 2021, vil vi lære fælleselevrådene dette så de ved hvordan de

kan få “eyes on them”, og så de kan blive et velkendt ansigt i lokalområdet

 

Du kan som deltager selv komme til at prøve kræfter med

redskaberne og diskutere deres effekt og brugbarhed.

Tid og sted: 3 timer

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

18

Indflydelsesworkshop

MAJ

Vi har en politik og nogle holdninger, men hvordan får vi dem udover rampen?

Hvordan kan vi påvirke vores beslutningstagere (politikerne)?

9:00 - 12:00

Pris

Elever fra

Medlemsskoler

Gratis 

Ikke medlemsskoler

200 kr

Elever fra 

Elevvenlige

kommuner – Gratis

Ikke elevvenlige

kommuner – 200 kr

12

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://app.nemoa.dk/activities/73f37236-41bd-4991-a562-836469b5aeda
https://app.nemoa.dk/activities/73f37236-41bd-4991-a562-836469b5aeda
https://app.nemoa.dk/activities/94f18c1e-1229-4f2a-b46f-ecbe1198d110


Værter: Simon Poulsen fra Danske Skolelever og Annika Jensen fra Dansk Center for

Undervisningsmiljø. 

Vidste du, at det er lovpligtigt at inddrage elever i arbejdet med skolens undervisningsmiljø. I

lovgivningen er dette bl.a. præciseret ved begrebet ’undervisningsmiljørepræsentanter’

(UMR). Men hvordan gør vi det i praksis?`

Vi har i dette webinar valgt at sætte fokus på elevinddragelse og medbestemmelse ved

skolens arbejde med undervisningmiljø. Hvordan inddrager vi skolens elever ind i

processerne og hvordan kan det helt praktisk se ud. 

I løbet af webinaret vil vi have forskellige gæster inde, der vil fortælle om deres arbejde med

undervisningsmiljø

Tid og sted: 45 minutter

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

25

Undervisningsmiljø i elevhøjde – hvordan gør vi det?

FEBRUAR

Dette webinar vi sætter fokus på centrale elementer i arbejdet med undervisningsmiljø –

set fra et elevperspektiv.

8:30 - 9:15

Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For skoleledere og pædagogisk personale 

Pris

Gratis

Webinaret er en kortere indføring og præsentation af Danske Skoleelevers arbejde med

elevinddragelse. Webinaret vil indeholde en indføring i vores erfaringer med

elevinddragelsens rækker og rammer samt effekterne af at inddrage eleverne i

undervisningen. Her præsenterer vi ét redskab kaldet elevinddragelsesvippen, som kan

anvendes til at understøtte elevinddragelsesprocessen og visuelt gøre det tydeligt, hvor og

hvordan, der kan opnås indflydelse i undervisningen.

Tid og sted: 45 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

3

Elevinddragelse i undervisningen

MARTS

Ved dette webinar sætter vi fokus på centrale elementer i arbejdet med elevinddragelse i

undervisningen. Vi introducerer ét konkret redskab du kan bruge direkte i undervisningen

8:30 - 9:15

Pris

250 kr

13

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

Skoleledere og pædagogisk personale

https://app.nemoa.dk/activities/c3b52dbb-5a6a-4f3a-8f8c-b3fddfa79e1c
https://app.nemoa.dk/activities/deac4968-d572-4ae0-8dd6-339d1f15efaf


Webinar med Danske Skoleelever

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk

For skoleledere og pædagogisk personale 

Webinaret er en kortere indføring og præsentation af Danske Skoleelevers arbejde med

elevinddragelse. Webinaret vil indeholde en indføring i vores erfaringer med

elevinddragelsens rækker og rammer samt effekterne af at inddrage eleverne i

undervisningen. Her præsenterer vi ét redskab kaldet elevinddragelsespuslespillet, som kan

anvendes til at understøtte elevinddragelsesprocessen, når du planlægger et

undervisningsforløb.

Tid og sted: 45 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

10

Elevinddragelse ved undervisningsplanlægningen

MARTS

Ved dette webinar sætter vi fokus på centrale elementer i arbejdet med elevinddragelse

når du planlægger et undervisningsforløb. Vi introducerer ét konkret redskab du kan

bruge direkte i din planlægning.

15:00 - 15:45

Pris

250 kr

Webinaret er en kortere indføring og præsentation af Danske Skoleelevers arbejde med

brainbreaks og øvelsesbaserde energizere. 

Her præsenterer vi flere redskaber og et katalog af brugbare brainbreaks og

øvelsesbaserede energizere, der kan bruges både fysisk og online. 

Tid og sted: 45 

Teams – vi sender linket til jer.   

Max antal deltagere:  30 – 150

16

Leg og brainbreaks til fysisk og fjernundervisning

MARTS

Ved dette webinar sætter vi fokus på bevægelse i undervisningen både de små pauser,

men også hvordan leg og fysisk aktivitet kan tænkes ind i faglige aktiviteter.

15:00 - 15:45

Pris

250 kr

14

Tilmeld klik her

Tilmeld klik her

https://app.nemoa.dk/activities/2753672c-d4a5-4afb-96e7-85fdce0c638d
https://app.nemoa.dk/activities/72c93ac3-0350-4241-af92-7f8498d072b1
https://app.nemoa.dk/activities/72c93ac3-0350-4241-af92-7f8498d072b1
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