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/dk/portal-die-universitaet/kontakt/adresser-og-aabningstider/
Relevance:

96%

Adresser og åbningstider Lyt Bygning Dublin (DUB) Bygningen Dublin (DUB) er præsidiets og de centrale
administrationsinstitut

Bevægelsesrig læring
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/folkehoejskoleprojekter/bevaegelsesrig-laering/
Relevance:

61%

, blev der afholdt tre forskellige undervisningstimer, i hvilke de læsehæmmede kunne beskæftige sig med emnet "bevægelse
og sport" både praktisk og teoretisk. Der blev vejledt, gennemført og ritualiseret nogle bevægelses- og afslapningsøvelser.
Desuden blev der inddraget nogle arbejdsark og lege til emnet "bevægelse og sport i uddannelsesprocessen". Det var vigtigt,
at der i hver undervisningstime blev taget hensyn
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Relevance:

57%

Campusbad Thomas-Fincke-Straße 19 24943 Flensburg Tel: +49 (0)461 80 72 460 E-Mail: fragmich VenligstFjernHerunderStreger- @ campusbad-fl.de Website: www.campusbad-fl.de

Campusbad
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/campusbad/
Relevance:

96%

Campusbad Thomas-Fincke-Straße 19 24943 Flensburg Tel: +49 (0)461 80 72 460 E-Mail: fragmich VenligstFjernHerunderStreger- @ campusbad-fl.de Website: www.campusbad-fl.de
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Die Universität

Campusliv
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/
Relevance:

96%

Europa-Universität Flensburgs Campus Lyt Alt hvad du finder hos os På dette område finder du alle informationer omkring
Europa-Univer
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Campusplan
/dk/portal-die-universitaet/kontakt/campusplan/
Relevance:

96%

Campusplan Campusplanen i en højere opløsning, velegnet til print fås her (English/German only). Tip: Tag et kig på vores
grønne campusområde fra luften (ku

Centre
/dk/portal-die-universitaet/centre/
Relevance:

96%

Centre på Europa-Universität Flensburg Lyt Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i forskning yderligere. I denne
forbindelse dri

Centriatlon
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/centriatlon/
Relevance:

61%

dagens forløb, sports disciplinerne og stod dem til rådighed. Projektets præsentation Vellykket Centriatlon i Zentralschule
Harrislee Det var en perfekt sommerdag

Deltagelse
/dk/sportscenter/deltagelse/
Relevance:

64%

Så længe der er plads, kan også eksterne også købe et medlemskort til Uni-Sport og CampusFitness® . Et medlemskort er
personligt og erstattes ikke ved tab. Kortet må ikke lamineres. En refundering [...] når man kun har medlemskort til
holdtræning). Medlemskortet skal medbringes hver gang. Hvis medlemskortet ikke kan forelægges, eller hvis dette er udløbet,
kan der nægtes brugeren adgang til Uni-Sport, indtil denne er i besiddelse af et gyldigt medlemskort. Uni- Sport beholder sig
retten til, ved misbrug af ydelser, at nægte brugeren adgang til anlægget. Der gøres også opmærksom på, at også hjælp og
medansvar til misbrug

Enheder Oversigt A-Z
/dk/portal-die-universitaet/enheder-oversigt-a-z/
Relevance:

96%

Oversigt over alle institutioner Lyt Institute Institut for Pædagogik Institut for Specialpædagogik
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