
Dansk Matematik

Historie Engelsk

Bevægelse Trivsel

Klasserum natur &
teknologi

Forløb

Religion

Vi elsker at være !nurlige!
Vi brænder for, hvordan vi med kreativ, visuel og legende 
læring kan skabe forudsætninger for personlig, social 
og faglig udvikling. Vi brænder for at skabe læringslyst 
og trivsel.

Det Finurlige Univers er for alle Jer lærere og pædagoger, 
der ønsker at styrke Jeres praksis med legende læring! 

Til lærere og pædagoger, der ønsker inspiration, !nurlige !f, 
sparring og videndeling i et netværk af !"ere, 

der alle brænder for at arbejde  med barnets sociale, 
personlige og faglige udvikling.

Nøgleordene for !nurlige!f er: inspirerende, motiverende, 
legende og kreativ læring – vores arbejde skal involvere 
børnene på en måde, der gør læring til en leg.

www.finurligefif.dk           +45 8872 3434         kontakt@finurligefif.dk @finurlige.fif



Det Finurlige Univers er fyldt med materialer til både print 
og digital brug for lærere, pædagoger og forældre, 
der ønsker at styrke praksis med legende læring! 

For Jer, der ønsker inspiration, !nurlige !f, sparring og videndeling i et netværk af !"ere, 
der alle brænder for at arbejde med barnets sociale, personlige og faglige udvikling.

Med et institutionsmedlemskab i Det Finurlige Univers 
får I adgang til hele www.!nurlige!f.dk  

og alle vores materialer bliver gratis for Jer. 
*eksklusiv udgivelser, Lærerliv Lærerkalender og bille!er til workshop/webinar/events o.l.

Vi udvikler materialer, der styrker børnenes 
udvikling og trivsel samt personlige 

og sociale kompetencer. 

Vi udvikler barnets faglige, sociale og personlige udvikling 
med fokus på selvværd og selvindsigt.

Materialer, der stimulerer lærelyst  og udvikler faglige 
kompetencer inden for: 

Dansk, Matematik, Natur og Teknologi, Religion, Historie, Engelsk, Trivsel og Bevægelse. 

www.finurligefif.dk           +45 8872 3434         kontakt@finurligefif.dk @finurlige.fif

10 licenser
Fri adgang til hele www.finurligefif.dk
10 licenser = 10 brugere
rabat på workshops / oplæg

5.999kr. 
599kr. pr. licens pr. år

14.999kr. 
499kr. pr. licens pr. år

17.500kr. 
350kr. pr. licens pr. år

25 licenser
Fri adgang til hele www.finurligefif.dk
25 licenser = 25 brugere
rabat på workshops / oplæg

8.999kr. 
359kr. pr. licens pr. år

23.999kr. 
319kr. pr. licens pr. år

31.250kr. 
250kr. pr. licens pr. år

*OBS: Hvis ovenstående ikke passer til din institution, er du velkommen til at kontakte os, da det også er muligt med et skræddersyet institutionsmedlemskab og antal licenser.


