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Informationen til studerende
/dk/ksm-mastergraderne/informationen-til-studerende/
Relevance:

Narrow Search

1234

35%

Du kan finde generel information om kurset KSM, er designet til at fungere som en vejledning, når kreditering problemer, osv.
Gå i udlandet KSM-studerende har mulighed for gå i udlandet i løbet af deres 2. eller 3. semester. Oplysninger om
partneruniversiteterne og de nøjagtige procedurer findes på siderne i International Office . Overførsel af point optjent i løbet
af et semester i udlandet KSM studerende, der tilbringer et semester i udlandet som en del af deres KSM Masters og vil overføre
optjent

Workshop Skole ”naturfestival”

Frequent searches

/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-naturfestival/
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til emnet naturvidenskab og især bevægelse og ernæring finder sted hvert år i mange danske skoler. Alene i Haderslev besøgte
over 1100 elever festivallet. I universitetets bygninger havde studerende [...] til eleverne ligesom til gæsterne. Der er også
sørget for motion, da der findes en sportshal og en basketballplads udendørs. Flere informationer kan hentes hos Voksen
Uddannelsescenteret på nettet under www

Udveksling af studerende UCSSYD og Universitet Flensborg
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/hoejskole/udveksling-af-studerende-ucssyd-og-universitetflensborg/
Relevance:

36%

praktisk. Inden for arrangementets ramme opstod der bl. a. følgende opskriftsamling. Oplysninger om flere detaljer
henholdsvis workshoppen kan I finde i den vedlagte dokumentation. Dansk / tysk

uni flensburg moodle
Træningsprogram til overvægtige børn og unge samt deres forældre
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/kommunale-projekter/traeningsprogram-til-overvaegtige-boernog-unge-samt-deres-foraeldre/
Relevance:

37%

sportsenheder. Fru Sellmer er børnesygeplejerske og sukkersygerådgiver og ansvarlig for indskolingen, som finder sted alle to
uger ved siden af børneuddannelsen. Studentermedarbejderen Sina Marohn overtager en del af den teoretiske undervisning.
Om mandagen finder børnenes uddannelse sted fra kl. 14:30 til 16:30. Uddannelsen er delt op i en teoridel og en praktisk del. I
teoridelen bliver der formidlet [...] bliver børnene motiveret til at dyrke sport. Forskellene i udøvelsen af de praktiske dele
sættes i hver enkelt idrætstime. Alle to uger findes der såkaldte forældreuddannelser. Her bliver forældrene opklaret

aid-madpyramide til alfabetiseringskurser
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/folkehoejskoleprojekter/aid-madpyramide-tilalfabetiseringskurser/
Relevance:

37%

. Projektets præsentation Dette projekt henvender sig til deltagere og undervisere af alfabetiseringskurser. De fleste aktuelle
undervisningsmidler til emnet ernæring, der findes på markedet, henvender sig for det meste til skolebørn som målgruppe.
Der findes ikke noget materiale til alfabetiseringskursernes voksne deltager på markedet. Udgående fra denne mangel på
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markedet, opstod projektideen

Kogning med friske fødevarer og ”Thermomixen”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/kogning-med-friske-foedevarer-og-thermomixen/
Relevance:

36%

klassen i klasseværelset. Projektets præsentation Projektet er rettet mod 12. årgangs elever fra "Berufliche Schule des Kreises
Nordfriesland in Husum" og finder sted over to år

Videreudvikling af GEbbI
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/videreudvikling-af-gebbi/
Relevance:

35%

, bliver hofterne svunget og der synges af fuld kraft. Muligheder til at eksperimentere og bevæge sig findes ved mange
stationer: at balancere på slackline, malke mælk på et kunstigt yver, springe langt

Føl dig i form
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/foel-dig-i-form/
Relevance:

36%

. Disse giver deres viden videre til yngre elever ved hjælp af Peer Learnings-metoden. Der finder en projektdag sted, hvor
eleverne fra fjerde klasse kan afprøve forskellige mad- og bevægelsesstationer [...] . Forberedelsen og gennemføringen finder
sted mellem påske- og sommerferien. Peer Education tilgang De ældre elever ledsager de yngre elever ved stationerne, giver
deres baggrundsviden videre

Skolegårdsudformning og skolekiosk
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/skolegaardsudformning-og-skolekiosk/
Relevance:

36%

og ledsager andre elever i pauserne. Legene bliver tilbudt to gange om ugen. Der findes udendørslege til godt vejr og andre
legeideer til dårlig vejrs dage til at lege i fællesrummene og aulaen [...] samledes legeideerne og de blev diskuteret. Efter en
lille middagspause udforskede man området og der blev fastlagt, hvor legene skulle finde sted. Alle lege blev testet og
ledsaget af legeeksperterne en gang. Legeeksperterne fik et personligt feedback og små forbedringsforslag fra gruppen. I
dagens slutning blev der afsluttende diskuteret og planlagt de næste skridt. Siden den 03. oktober finder

Cirkusprojekt
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/cirkusprojekt/
Relevance:

36%

og at lade sig bære. Ligeså kan brydekamp finde en plads som en del af en showkamp i cirkusset og blive reflekteret
fremragende. Refleksionen skal flyde med ind i apparatet som fast ritual, for at give
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