
 

 

 

Mødenotat fra mødet i ”Det Rådgivende Udvalg” 
 

Fredag den 28. august 2015 kl. 10.00-12.00 

Center for Undervisningsmidler, UC Syddanmark, Stengårdsvej 144, 

6705 Esbjerg Ø. Lokale K3. 

 

Til stede: Lars Storgaard Andersen, Mogens Lindved, Kirsten B. Lassen, Per Jørgensen, Søren Hoppe Christensen, 

Henrik Holsteen Jessen, Christina Mølgaard Jepsen, Lars Lassen, Gia Schultz, Lars Kofoed-Jensen, Lis Olsen, Jan 

Monnerup, Lars Katzmann, Henrik Greis Andersen, Ove Outzen, Lene Pagh, Ulla Visbech, Lissy Bech-Petersen. 

 

Fra Center for Undervisningsmidler deltog: John Snedker, Tina Kolding, Chris Krogsøe Mienert, Steen Juhl 

Møller, Annette Schallert (referent). 

 

Afbud: Povl Kylling Petersen, Børge Petersen, Rune Højstrup Søe, Horst-Günther Rubahn, Lillian Wiese, Pernille 

Moretto (CFU). 

 

Ad.1 Velkomst v. centerchef John Snedker 

 

Centerchef John Snedker bød velkommen med en kort gennemgang af dagsorden og orientering om baggrunden 

for oprettelse af ”Det Rådgivende Udvalg”. Der blev foretaget en præsentationsrunde blandt medlemmerne. 

 

Ad.2 Formål med ”Det Rådgivende Udvalg”.  

 

John Snedker orienterede omkring formålet med ”Det Rådgivende Udvalg”. 

./ . Se vedhæftede bilag (planche) 

 

Bekendtgørelsen – kap. 4, ”Inddragelse af brugerne” blev gennemgået: Hvem er medlem af ”Det Rådgivende 

Udvalg” og hvem har vi valgt som ”anden repræsentation”. (PUC Aabenraa, Pædagogik og Undervisning Esbjerg 

og Pædagogisk Central, Varde).  

 

John Snedker efterlyste ideer og forslag til hvordan CFU kan udvikle samarbejdet med brugere og interessenter. 

Herunder dialogmøder, læremidler, rådgivning, ydelser – f.eks. rådgivning om vurdering og anvendelsen af 

digitale læremidler. Forslag til samarbejde også ved landsdækkende initiativer. 

Hvor er det specifikt at CFU kan bidrage, hvilke udfordringer er der og hvordan sikrer vi kvalificerede beslutninger? 

 

Respons fra medlemmerne: Der var ønske om bl.a. synkronisering af udbudte kurser, videreførelse af allerede 

eksisterende samarbejde omkring projekter samt indkøb og vejledning i digitale læremidler. At udlån af læremidler 

prioriteres som et supplement til undervisningen og der er stadig behov for analoge læremidler – også på den lidt 

længere bane. Der var ønske om en strategi for overgang til digitale læremidler – gældende fra grundskole til 

overbygning. 

 

John Snedker svarede at der fra centralt hold er et pres på CFU i forhold til at understøtte øget anvendelse af 

digitale læremidler, men sektoren virker ikke helt moden til at tage det fulde spring, ligesom vi også afventer 

udvikling og øget levering fra forlagene. Udlån af analoge læremidler skal omlægges over 5 år. Det er en 

udfordring for CFU, som også bliver justeret økonomisk i forhold til at sikre overgang til digitale læremidler.  

Der var herefter en drøftelse af digitale læremidler og de problemer, der forventes med implementeringen. Hvor 

kan CFU støtte og hvilke opgaver skal skolen selv varetage? Hvordan kan den enkelte lærer støttes i processen og 

få en nem og smidig adgang til digitale læremidler? Snitfladen her skal skolen se i samspil med CFU – men også 

med øvrige dele af UC Syddanmark, som kan inddrages i samarbejdet og samspillet. Eksempelvis inddrages de 

lærerstuderende via formelt samarbejde med Læreruddannelsen. Der er tillige etableret et ”Tværkommunalt 

Brugernetværk” på grundskoleområdet, som også arbejder med problemstillingen.  

 

Medlemmerne pointerede at indholdet til møderne i ”Det Rådgivende Udvalg” skal være af stor væsentlighed og 

indeholde gode initiativer for at give mening. De må gerne være koordinerende og lidt ”provokerende”, hvis der 

skal afsættes personaleressourcer fra medlemmerne til møderne. 

 

Hertil svarede John Snedker at CFU vil gøre sig umage for at sikre at møderne bliver relevante og meningsfyldte. 

CFU ser også gerne inputs fra medlemmerne.  



 

 

 Side 2/2 

 

Ad.3 Et aktuelt billede af CFU, UC Syddanmark. 

 

John Snedker orienterede generelt om CFU. Sammensætning, økonomi, vision og mission samt særlige 

indsatsområder i det kommende skoleår. Desuden blev der givet konkrete eksempler på aktiviteter og tiltag.  

./ . Se vedhæftede bilag (planche) 

 

Pædagogisk konsulent Chris Krogsøe Mienert informerede om CFU materiale berigelser, pædagogiske vejledninger, 

e-bøger, streaming og spillefilm.  

Demonstration af ”MIT CFU”. 

 

Pædagogisk konsulent Steen Juhl Møller informerede om Fælles mål og reform. 

Hvor er vi (CFUere) lige nu i læremiddellandskabet? 

Rådgivning og vejledning - Virtuel og fysisk tilstedeværelse. Hvordan vurderer man et digitalt lærermiddel? (Via 

portalen: Vurdigi) 

Vidensportalen ”IT i folkeskolen”. 

CFU samarbejder med læringskonsulenterne i ministeriet og ønsker en central placering på nationalt niveau. 

 

Souschef og sundhedspædagogisk konsulent Tina Kolding informerede om CFU´s arbejde med 

sundhedspædagogik og mål herfor. 

Samarbejde med kommunerne via rammeaftaler. Sundhed, seksualundervisning og familiekundskab. 

Sammensætning af korps: X-hale (tobaksforebyggelse) og ”Ung til Ung”. 

Materialesæt til sundhedsundervisning. 

Ungdomsuddannelsernes netværk. 

 

John Snedker orienterede om projekt NetOpNu – CFU´s psykologberedskab, som har til opgave at støtte og 

fastholde eleverne på ungdomsuddannelserne. Der var interesse for en yderligere uddybning af emnet, hvorfor det 

blev besluttet at der på næste møde i ”Det Rådgivende Udvalg” vil være et særligt punkt om NetOpNu. 

(Udleveret folder ”NetOpNu”) 

 

 

Ad. 4 Forventninger, sparring og spørgsmål. 

 

Der var et ønske fra medlemmerne om mere skriftlig information før møderne om mødets indhold. 

Drøftelse blandt medlemmerne om der på grund af tidsressourcer kun bør indkaldes i relevante grupper. Evt. 

grupperet efter alderstrin. Andre medlemmer påpegede at bekendtgørelsen lægger op til at indholdet skal være 

fælles for alle. Konklusionen blev at der som minimum bør være en fælles del, men at man godt kan skabe fora 

for de forskellige uddannelser, individuelle og specifikke emner/temaer. 

 

Det blev vedtaget at brugermøde foretages 2 gange årligt, men med mulighed for ekstraordinære selektive møder 

efter behov. 

 

Ad.5 Fastlæggelse af næste møde.  

 

Forslag til næste mødedato: Fredag 20. maj 2016 kl 10-12 i Campus Haderslev.  

 

Afslutning ved John Snedker:  

Møde og form for arbejdet i Det Rådgivende Udvalg for den nye samlede CFU i UC Syddanmark er nu etableret. 

Der har på dagens møde været engagerede drøftelser, og der er kommet mange gode inputs til CFU omkring såvel 

samarbejdet som til prioriteringerne i vore indsatser og ydelser i forhold til aftagerne, som CFU vil inddrage i det 

daglige arbejde og i forhold til arbejdet i Det Rådgivende Udvalg. 

 

CFU sender dagsorden med eventuelle uddybende bilag ud til udvalget i god tid før næste møde, og vi ser også 

gerne forslag fra udvalgets medlemmer til emner/temaer, der ønskes drøftet på det kommende møde, der 

afholdes: Fredag den 20/5 2016 kl. 10-12 i Campus Haderslev. 

 

 

Annette Schallert/ Centerchef John Snedker 


