
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dato: 
10., 11. og 12. september 2013   

kl. 9.00 – 16.15 
 

Målgruppe:   
Alle, der beskæftiger sig med læring, formidling og kommunikation. 

 

 

 

 

 

Mange måder at lære på – 3 dages kursus 

 

Hvis du vil booste din læring, din formidling og din kommunikation? 

 



 

Mange måder at lære på | 3 dages kursus | Side 2 
 

Kursets indhold: 

 Flow – en forudsætning for effektiv 
læring, formidling og kommunikation 
 

 Måling af flow - en praktisk metode vises 
 

 Introduktion af Boström & Schmidts 
skandinaviske læringsmodel 
 

 ”Find din stil” og få gode råd og vink med 
på vejen 
 

 Fokus på læringsforløb – faglige mål og 
før/efter test 
 

 IT og læring på mange måder 
 

 Det fysiske læringsmiljøs betydning for 
læring, formidling og kommunikation 
 

 Begynd på dit eget forløb 
 

 Få ideer til effektiv læring og formidling 
via udstilling og certificerede forløb  
 

Instruktører: 

Svend Erik Schmidt 
Læringsstilsekspert og manden bag TV2-
programmerne ”Plan b” og ”Skolen – 
verdensklasse på 100 dage” 

Mariane Schmidt 
Lærer, forfatter, certificeret learningstylestrainer 
samt underviser på den ny skandinaviske 
certificeringuddannelse i læringsstile. 

Anne Mette Hede Jensen  
Læringsstilsbooster, ekspert i IT og læringsstile 
og certificeret i den ny skandinaviske 
læringsstilsmodel. 

Lisbeth Steen Mortensen 
Lærer, forfatter, certificeret learningstylestrainer 
med stor erfaring i materialefremstilling. 

 
Form: 
Kurset vekselvirker imellem oplæg, øvelser, 
refleksion og praktisk arbejde med 
læringsmaterialer. 

Hvor: 
Hotel Legoland, Åstvej 10 - 7190 Billund 

Pris: 
8.995,- ekskl. Moms - I prisen indgår 
undervisning, materialer, internetadgang samt 
morgenkaffebuffet, frokost og 
eftermiddagsbuffet. 

Evt. aftensmad og overnatning kan tilkøbes 
direkte hos Hotel Legoland. 

Efter gennemførelse af dette kursus står du godt 
rustet til at begynde en certificeringsuddannelse i 
læringsstile. Uddannelsen giver 7,5 ECTS-points. 

Hotel Legoland udbyder sådan en uddannelse i 
samarbejde med MITT Universitet, Sverige. 
 

Nærmere info følger på 
www.svenderikschmidt.dk eller 
www.hotellegoland.dk 

Tilmelding: 
Kontakt Konsulenthuset CUBION A/S 
på tlf. 86 18 13 20 eller send en mail til: 
lone@cubion.dk 

Til kurset medbringes: 

 pc 
 USB-nøgle 
 Digitalt kamera 
 Evt. smartphone 

 

http://www.svenderikschmidt.dk/
http://www.hotellegoland.dk/

