mitCFU

LÅN MATERIALER
Fysiske materialer
•
•
•
•
•

Læg materialet i kurven med +
1
Åbn kurven med antal – fysiske materialer ses i blå boks
Overfør materialet til Dantek Booking
Markér materialet med flueben, og klik på Book
Vælg periode og antal, og klik på Book

– kom godt i gang

E-bøger
•
•
•
•
•
•

Læg e-bogen i kurven
Åbn kurven – digitale materialer ses i den grønne boks
Overfør materialet til mitCFU booking
Vælg din klasse under hovedgruppe, og klik på Næste
Vælg periode, og klik på Gem booking
Find e-bogen under MINE MATERIALER

Eleverne henter e-bogen ved at logge på mitCFU med
deres eget UNI-Login og læser den på CFU’s e-bogsportal
på computer (ebog.mitcfu.dk) eller tablet/mobil (appen
ebogCFU). Under MINE MATERIALER kan du som lærer se,
hvilke elever der har åbnet bogen, og hvor langt de er nået.

Find
lære
midl
er på
mitc
fu.d
k

Film og tv
Der er mere end 600 spillefilm, 170 tv-film, 1000 kortfilm
og 45.000 tv-udsendelser i mitCFU, som alle kan ses med
abonnement. Tv dækker alt fra dokumentarer og nyheder
til serier, tegnefilm og tv-reklamer.

mitCFU er din indgang til samtlige
læremidler på CFU. Her kan du finde:

Du kan streame film* og tv direkte i klassen eller give dine
elever adgang til at streame i skolen eller derhjemme:
• Afspil filmen eller tv-udsendelsen vha. play-knappen
• Giv dine elever adgang ved at booke filmen/tv-udsendelsen til dem på samme måde som e-bøger
• Eleverne streamer ved at logge på mitCFU med deres
eget UNI-Login

• Bøger
• E-bøger
• Tv-udsendelser
• Spillefilm

PÆDAGOGISKE VEJLEDNINGER

• Konkrete materialer/materialesæt

CFU’s konsulenter har udarbejdet pædagogiske vejledninger til mange materialer med idéer og forløb til undervisningen, og der kommer løbende flere til. Vejledningerne
findes på den enkelte materialepost (side) eller optræder
som kapitelmærker i film og tv-udsendelser.

• Pædagogiske vejledninger til læreren
• Inspiration til din undervisning
I mitCFU kan du gennem dine personlige indstillinger få vist læremidler inden for fag og
klassetrin, der er relevante for netop dig og din
undervisning.

KOM VIDERE ...
Få mere hjælp til søgning, booking, huskesedler og kapitelmærker i mitCFU ved at bruge wiki.mitcfu.dk eller
klikke på ?-tegnet i menubjælken.

* Dog ikke spillefilm på iPhone eller iPad.
Enkelte rettighedshavere tillader ikke elevlån.

2020-03

Du kan også kontakte dit lokale CFU for at få hjælp eller
høre om mulighederne for vejledning på din skole
– find det lokale CFU på cfu.dk
Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

SØG I SAMLINGERNE

MÅLRET DIN SØGNING

• Log på mitcfu.dk med dit UNI-Login
• Vælg under SØG I SAMLINGERNE, om du vil søge
blandt alle CFU’s materialer eller kun blandt de materialer, du må bruge i din undervisning med eleverne
• Søg på ord, som indgår i titel eller beskrivelse, ved at
klikke på Søg direkte efter indtastning
• Søg på emneord, titel, forfatter eller DK5-kode ved at
vælge fra listen efter indtastning (søgning på ord giver
flest hits)
• Målret evt. søgningen med et flueben i Vis ikke film- og
tv-poster eller ved brug af Filter

Hvis du får for mange hits, kan du målrette din søgning ved
at bruge Filter. Vælg fx.:
• Fag
• Klassetrin
• Faglig kategori
• Medietype (fx materialesæt eller online)
• Dato (søg fx tv-udsendelser fra en bestemt dag)
• Skønlitteratur/faglitteratur
• Medier med pædagogiske vejledninger eller noter

E-bøger
• Vælg E-bøger under SØG I SAMLINGERNE
• Skriv titel eller emne i søgefeltet, eller se hele samlingen ved at klikke på Se alle e-bøger. Du kan også vælge
alderstrin eller engelsk/tysk til højre og klikke på Vis ...

Film – spillefilm, tv-film, kortfilm
• Vælg Film under SØG I SAMLINGERNE
• Skriv titel eller emne i søgefeltet, eller se hele samlingen ved at klikke på Se alle film. Du kan også vælge fx
filmtype eller alderstrin til højre og klikke på Vis ...

Tv – nyheder, dokumentarer, tv-serier, dramaer,
reality, tv-reklamer, underholdning, tegnefilm ...

GEM ELLER DEL DINE SØGNINGER
Gem eventuelt dine søgninger som huskesedler
– så kan du til enhver tid:
• se dine søgninger igen
• tilføje og slette i søgningerne
• dele søgninger med dine kolleger
• udskrive søgningerne

• Vælg TV under SØG I SAMLINGERNE
• Skriv titel eller emne i søgefeltet. Du kan også vælge fx
sprog eller udsendelsestype til højre og klikke på Vis ...
• Søg på en bestemt dato under Gå til kalendervisning

Konkrete materialer/materialesæt
• Vælg Materialesæt under SØG I SAMLINGERNE
• Skriv titel eller emne i søgefeltet, eller se hele samlingen ved at klikke på Se alle materialesæt. Du kan også
vælge fag eller klassetrin til højre og klikke på Vis ...

Find også huskesedler fra de pædagogiske konsulenter
på dit lokale CFU’s hjemmeside.

