Referat af møde i Det Rådgivende Udvalg for Center for
Undervisningsmidler, UC SYD
Fredag den 09. december kl. 10.00-12.00
Center for Undervisningsmidler, UC SYD
Udlån Jels, Langagervej 5B, 6630 Rødding
Til stede: Karsten Munk Nielsen, Mogens Lindved, Kirsten B. Lassen, Per Jørgensen,
Georg Lauridsen, Lars Lassen, Gia Schultz, Lis Olsen, Jan Monnerup, Henrik Greis
Andersen, Povl Kylling Petersen, Lars Breinholt Søndergaard, Henriette Bjerreskov,
Bjarne Christensen.
Fra CFU: John Snedker, Tina Kolding, Pernille Moretto, Alice Petersen, Chris Krogsøe
Mienert, Annette Schallert (referent).

Ad 1. Velkomst ved centerchef John Snedker
Velkomst, kort præsentationsrunde samt fremlæggelse af dagens program.
Daglig leder i CFUs udlånsafdelingen i Jels, Alice Petersen gav en kort orientering om
udlånsafdelings arbejdsfunktioner, lager, distribution, materialeudvalg, CFU Film og TV.
John Snedker repeterede kort de formelle rammer for arbejdet i Det Rådgivende Udvalg.
Via dialogmøder skal indholdet defineres ud fra interessenternes behov og aktuelle
forhold. Udvalget skal være udviklende og rådgivende i relation til CFUs daglige
virksomhed. Der inddrages yderligere brugere via ”Det tværkommunale brugernetværk”
på grundskoleområdet, faglige og pædagogiske netværk samt materialeindkøbsmøder.

Ad 2. CFU, UC SYD – Aktuelt lige nu v/centerchef John Snedker
a. CFUs Vision/Mission samt mål og indsatsområder i det kommende år
John Snedker gennemgik kort CFUs Vision, mission og mål. Visionen er at være
landsdelens førende samarbejdspartner i undervisningssektoren ift. læremidler og
undervisning samt være en attraktiv og velrenommeret arbejdsplads. Samtidig har CFU
ønsket at tydeliggøre missionen, hvor læremidler og undervisning er det centrale fokus.
Vision/mission og mål ønskes opnået via højt kompetenceniveau og tæt tilknytning til
praksis. Der var opstillet mål for CFUs virksomhed indenfor 5 hovedområder, hvor de
særlige indsatsområder for de kommende skoleår var knyttet op.
På baggrund af ”Fremtidssikring af CFU” samt nationale, lokale krav og forventninger
blev en prioritering nævnt i forhold til særlige indsatsområder for skoleåret 2016/2017.
Herunder evaluering og brugertilfredshed. Der blev fra medlemmerne udtrykt stor
tilfredshed med samarbejdet omkring kulturelle aktiviteter som fx filmfestivalen.
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b. Aktuelle udfordringer og samarbejdet nationalt
John Snedker fremhævede over for det Rådgivende Udvalg især 3 aktuelle udfordringer:
• Faldende aktivitet indenfor CFUs kursus- og konferencevirksomhed
• Krav om øget digital udlån i krydspres ift. forlag og aftagerfelt
• Ministerielle krav om flere interne ydelser presser de eksterne ydelser
og lagde på denne baggrund op til en debat herom i udvalget.
CFU oplever en markant tilbageholdenhed med kursustilmeldingerne. Vi forsøger med
ny struktur, samarbejder med Læreruddannelsen og prøver nye tiltag som fx CFU PLUS.
Souschef Pernille Moretto fortalte om CFU PLUS ordningen. Se evt. mere om CFU
kurser på: https://www.ucsyd.dk/cfu/kurser-og-arrangementer/cfu-plus/.
CFUs Ledelsesteam efterlyste tanker og ideer til større optag på CFU kurser. Der kom
flere gode svar fra medlemmerne, bl.a:
-

Der er ikke noget i vejen med udbuddet i CFU kursuskatalog. Interessen er stor –
CFU understøtter skolernes behov – udfordringen er lærernes vilkår og fra
skolerens side handler det om mangel på vikardækning. Men man kan spore en
efterspørgsel efter kurserne.

-

Vi skal prøve mere skarpt at gå i dialog med kommunerne. Der er stor forskel på
kommunernes deltagelse lokalt. Ny arbejdstidsaftale og reform for lærerne spiller
ind i kommunernes prioritering. Skolelederne er pressede, og de målrettede
indsatsområder nationalt tager af kapaciteten

-

Forslag om afvikling af kurser i lokalt på skolerne.
Hertil svarede Pernille Moretto, at vi allerede udbyder rekvirerede kurser, hvor vi
afvikler ”hjem på skolen”-kurser

-

Forslag om at CFU præsenterer CFUs ydelser på kommunens ”nye
medarbejderdage”

Andre forslag/udsagn:
- Forberedelsestid kan også være CFU.
- Kendskab til CFU er kilden til viden og kvaliteten vil stige i undervisningen
- Skolechef og lærerforeningsrepræsentanter skal sammen løse det.
- CFU bør deltage i netværksmøder.
En anden udfordring helt aktuelt er økonomien omkring CFUs psykologkorps NetOpNu.
Der blev spurgt til den varslede prisstigning for NetOpNu sammenholdt med de
manglende indtægter på kursusområdet. Hertil forklarede John Snedker, at der er tale
om 2 forskellige afdelinger af CFU, og at der ikke foregår en økonomisk
sammenblanding. Kursusvirksomheden er en del af kerneopgaverne med
brugerbetaling, hvorimod NetOpNu ordningen er indtægtsdækket virksomhed med
selvstændig økonomi.
Pernille Moretto supplerede med, at kursusvirksomheden er en del af brugerbetalte
ydelser på kerneaktiviteten. Non profit – men det skal hænge sammen.
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c. Temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesudvalg den 16/9
2016
John Snedker orienterede om temamødet mellem UC SYDs bestyrelse og
uddannelserne, der finder sted 1 gang årligt. Det Rådgivende Udvalg får tilbud om
deltagelse i disse møder. Ved seneste møde 16.09.2016 deltog Kirsten B. Lassen,
medlem af Det Rådgivende Udvalg som repræsentant for grundskoleområdets
skolebibliotekarer samt souschef, CFU Tina Kolding.
Tina Kolding fortalte, at mødet bl.a. indeholdt fremlægning af forskning og
udviklingsprojekter og andre forskellige indsatsflader under UC SYD - også vedr. skoleområdet. Referat fra temamødet blev udsendt til medlemmerne af Det Rådgivende
Udvalg d. 11.10.2016 pr. mail.
Næste temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelserne finder sted 28.092017. Det vil blive drøftet på maj-mødet i Det Rådgivende Udvalg, om der skal
koordineres ift. mødet i det Rådgivende Udvalg og Temamødet mellem UC SYDs
bestyrelse og uddannelsesudvalg i september 2017.
Ad 3. Centrale tiltag og indsatsområder v/ledelse og konsulenter
a. Formelt samspil mellem CFU og Lærer-Pædagoguddannelsen i UC SYD
John Snedker orienterede om nytænkning i det formelle samspil i forhold til bl.a. en ny
studieordning. Herunder
• studiestart ved Læreruddannelsen,
• de internationale studerende
• CFUs konsulenter som undervisere ved Læreruddannelsen.
• kursusaktiviteter
• læremiddelvurdering i fagfaglig sammenhæng
• formidling af udvikling af digitale læremidler til studerende via CFUs Rådgivning
og vejledning.
• CFUs kontakt til studerende i forhold til praktik via inddragelse af biblioteksfaglige
CFU medarbejdere i infosamling og udlånsfunktion.
Tina Kolding supplerede med, at det også gælder inden for fx Sundhed og Ernæring,
hvor vi prøver at hjælpe de studerende i praktikforløb.
b. Nyeste digitale indkøb til udlån på skolerne
Orientering ved pædagogisk konsulent, CFU Chris Krogsøe Mienert: CFU for fremtiden.
Digitale lærermidler kan nu findes i informationssamlingen (Mit CFU) med beskrivelse.
Online materialerne i denne samling er alene til information – ikke til udlån, men de kan
naturligvis købes ved forlagene på samme måde som andre analoge
undervisningsmidler, der findes i CFUs informationssamling.
Fra medlemmerne blev der spurgt om det ikke er gratis reklame for forlagene?
Hertil svarede John Snedker, at det er en lovmæssig opgave for CFU at omfatte en
samling med information om læremidler fra danske forlag – og der er indgået en såkaldt
Informationsaftale mellem forlagene og CFU Danmark herom.
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Herefter fulgte en debat for og imod den nye tilføjelse af digitale læremidler til
materialeplatformen. Vi skal overholde loven, men bliver det for svært at navigere i
søgeresultatet? Vil der blive for meget ”støj” og går det ud over brugervenligheden?
Er det et økonomisk trick til forlagenes fordel?
Alice Petersen, daglig leder udlånsafdelingen, gjorde opmærksom på, at det er muligt at
vælge muligheden fra på materialeplatformen. Hun blev suppleret af Chris Krogsøe
Mienert med forklaring på, hvordan man søger og udvælger.
Fra brugerrådet var der ønske om mulighed for tilvalg – ikke fravalg. Ifølge Alice
Petersen er dette faktisk også forsøgt, men desværre ikke muligt.
John Snedker afsluttede debatten med, at det handler om at kunne levere og overholde
den lovmæssige forpligtelse. Men samtidig er det vigtigt med brugervenlige
søgemuligheder. Beslutningen om online materialer på materialeplatformen er besluttet
på landsplan i CFU DK.
Chris Krogsøe Mienert fortsatte med en kort orientering om CFUs e-bogsportal, som er
et pilotprojekt omkring e-bøger. Portalen giver mulighed for, at berige bøgerne
pædagogisk og didaktisk. Denne mulighed eksisterer både for de pædagogiske
konsulenter, men også for lærerne selv.
Chris Krogsøe Mienert informerede kort om e-bogsportaler og demonstrerede, hvordan
man via link i teksten kan få yderligere billeder/oplevelser.
Fra medlemmerne blev det kommenteret, at det er et godt tilbud, man vil gøre brug af.
Det bør tydeliggøres, at det er et gratis tilbud til skolerne.
Fra CFU blev det fortalt, at vi prøver at lave en grundaftale, men der er forskellige vilkår.
De strategiske udgangspunkter for forhandling har været drøftet på landsplan i CFUs
lederforening sammen med CFUs rolle, og hvordan vi kan fungere som public service.
Chris Krogsøe Mienert anbefaler, at kommunerne benytter CFUs model til udbredelse af
e-bøger.
c. Tiltag målrettet ungdomsuddannelsesområdet – øget samspil herom?
Orientering fra John Snedker om:
• Gymnasiefagenes hjemmeside på EMU – et produkt finansieret af CFU - også for
HHX og HTX.
• Gymnasiedage.dk som i øjeblikket nytænkes og revurderes.
• Lokalt tilbud om streaming af Film og TV – også et tilbud som benyttes meget af
ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. I 2016 har disse skoler streamet
6.656 film fordelt på 621 lån!
CFU ønsker at skabe et øget samspil – hvordan kan vi levere bedre? CFU UC SYD har
ikke ansat konsulenter på dette område.
Det blev besluttet, at CFU tager initiativ til et dialogmøde med medlemmerne fra
Rådgivende Udvalg på ungdomsuddannelsesområdet med henblik på en kortlægning af
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skolernes behov, og de muligheder CFU har i forhold til fremadrettede ydelser på
området.
d. Streaming af ”Film og TV”
Chris Krogsøe Mienert forklarede om CFU Film og TV ordningen, herunder forskellen
mellem streaming af TV-udsendelser og spillefilm og berigelser via pædagogiske
vejledninger.
e. Lærernetværksmodulet på Læreruddannelsen
Punktet blev ikke behandlet.
Ad 4. – 5. Øvrige emner af fælles interesse, sparring og spørgsmål
Afrunding ved John Snedker. Hvordan har mødet været?
Tilbagemelding fra medlemmerne er, at formen er god og optimal. God blanding af
orientering og mulighed for spørgsmål og dialog. Særligt interessant var punktet
”Aktuelle udfordringer” på dagsordenen og fint, når der er indslag fra CFUs egne
konsulenter.
Efterspørgsel fra Tina Kolding: Kan I bruge CFUs sundhedspædagogiske ydelser i
forhold til tidstypiske emner i ungdomsuddannelserne? Eller andre tematiserede
ydelser?
6. Afslutning – og fastsættelse af næste møde.
Det blev på mødet besluttet at det næste møde i Det Rådgivende Udvalg fastsættes til
onsdag den 31/5 2017. Imidlertid er CFUs ledelse indkaldt til møde i CFU Danmark
samme dag. Derfor foreslås det, at næste møde afholdes ugen før, nemlig:
Onsdag den 24. maj kl. 10-12 2017 på CFU, UC SYD, Degnevej 16, 6700 Esbjerg
Emner til drøftelse på næste møde er yderst velkomne og kan stiles til centerchef
John Snedker eller Annette Schallert.

Referat godkendt den 3/1 2017.
På vegne af Centerchef John Snedker

Annette Als Schallert

./ . Vedhæftede bilag foruden mødereferat:
Præsentation v. Centerchef John Snedker
Præsentation v. Pædagogisk konsulent Chris Krogsøe Mienert
Medlemsliste, Det Rådgivende Udvalg
Km.godtgørelsesbilag. Lav takst til og fra mødet godtgøres. Udbetales via Nemkonto
(Oplysning om bankkonto ikke nødvendig).
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