
Lær med Smagens Dag 
Kurser 2018
Hvordan lærer børn at smage? 

Gratis kursus for lærere og pædagoger
Kom og mød de helt store kapaciteter inden for smag, 
børn og madkundskab.  Du får ny forskningsbaseret viden 
om smag og smagssansen. 

Smagens Dag har mere end 25 års erfaring i at udvikle 
materialer om emnet. Nu samler vi alle kræfter for at 
klæde dig bedst muligt på til at leve op til de formelle 
krav om at undervise i smag og smagens dannelse. 
Kurset er også den perfekte optakt til, at skoler i hele 
landet kan afholde Smagens Dag sidste onsdag i september 
2018. Kurset er gratis – lige fra undervisning til forplejning. 
I workshops får du inspiration og konkrete ideer til at 
arbejde med nye læremidler om smag til din undervisning.

Gratis kurser over hele landet – også nær dig
“Lær med Smagens Dag” afholder kurserne på 
læreruddannelserne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, 
Vordingborg, Bornholm og København. Som undervisere 
møder du eksperter fra Smagens Dag og Smag for Livet. 
Vi afholder de 7 kurser i april 2018. Du kan læse mere  
om program og de eksperter, du møder, i kursusopslaget 
og kursusplanen på www.smagensdag.dk/kurser.

Sådan kommer du med
Tilmeld dig til kurset her: www.smagensdag.dk/kurser.
Husk at angive, hvor i landet, du ønsker at deltage. 
Der er begrænset antal pladser på kurserne, så det 
gælder om at være hurtig på tasterne. Det er “først til 
mølle”-princippet, der gælder. Så snart du tilmelder dig, 
får besked på, om du er optaget på kurset. 

Tilmeld dig senest 
fredag den 1. december 2017

Vordingborg           10. april 2018 - kl. 9-16
Odense                 11. april 2018 - kl. 9-16 
Esbjerg                  12. april 2018 - kl. 9-16 
København            17. april 2018 - kl. 9-16 
Aalborg                 18. april 2018 - kl. 9-16
Aarhus                  19. april 2018 - kl. 9-16
Bornholm              20. april 2018 - kl. 9-16


