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CFU inddeler deres samlinger i tre adgangskategorier.


Alle Absalonstuderende og undervisere har fuld adgang til streaming af de tv-udsendelser
fra 27 forskellige kanaler som CFU løbende optager fra.



Alle Absalonstuderende og undervisere kan frit booke af de materialer der er markeret
med et stort ”I” – altså Informationsmaterialer. Disse materialer henvender sig primært til
lærer- og pædagogstuderende da det i vidt omgang består af folkeskolerelevant materiale
– herunder decideret undervisningsmateriale (grundbog, lærervejledning, opgavebog om
et bestemt emne til et bestemt klassetrin)



Materialer markeret med et stort ”U” – Undervisningsmaterialer kan kun bookes af undervisere ved Absalon. Undervisningsmaterialer kan være skøn- eller faglitterære titler og de
bookes i klassesætsstørrelse.

Fælles for både undervisningsmaterialer og Informationsmaterialer er materialerne ikke reserveres,
men bookes – dvs. levering til et veldefineret tidspunkt. En del titler forefindes i begge afdelinger.

Link

Åbn CFU

Materialetyper

Bøger, E-bøger, tv-udsendelser, tv-film, kortfilm, materialesæt.

Emneområder

Emner der matcher folkeskolens undervisningsområder samt en del
didaktiske materialer primært knyttet til læreruddannelsen.

Indholdsniveau

Alment niveau.
Folkeskole-, gymnasie- og bachelorniveau.

Dækker

MitCfU
 Informationssamlingen: lærebogsmaterialer på
folkeskoleniveau i få eksemplarer. Materialerne er til at
orientere sig i inden evt indkøb til folkeskole.
 Udlånssamlingen: klassesæt af skøn- og faglitterære titler
primært på folkeskolenvieau.
 Ca. 30.000 tv-udsendelser til direkte streaming fra CfU´s
søgebase.
Opdatering: løbende

Søgemetoder

Søgesprog

Dansk - primære søgesprog.
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Søgeteknik

Fritekstsøgning

Kombinationssøgning

Nej

Trunkeringstegn

Nej

Maskering

Nej

Frasesøgning

Nej

In- / eksklusion

Ja - søgeresultatet kan forbedres med filtre bl.a. på medietype og
klassetrin.

Referenceeksport

Nej

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Ja - login sker via WAYF-adgangen eller UNI-C login.

Alertservice

Nej - funktionen findes ikke på CFU.

Gemme søgehistorie

Ja - enkeltposter kan gemmes, men ikke søgestrenge.

Dele mapper

Nej - det er ikke muligt at dele mapper.
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