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Referat af møde i Det Rådgivende Udvalg for UC SYD, Center for 

Undervisningsmidler 

 

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 10.00-12.00 

UC SYD, Center for Undervisningsmidler 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg 

 

Til stede: Mogens Lindved, Marianne Jednoral Stokbæk, Børge Pedersen, Christina 

Mølgaard Jepsen, Gia Schultz, Henrik Greis Andersen, Povl Kylling Petersen, Lisbeth 

Kodal, Bjarne Lund Christensen. 

 

Fra CFU: John Snedker, Tina Kolding Christensen, Pernille Moretto Jørgensen, 

Alice Petersen , Annette Schallert (referent), samt pædagogiske konsulenter: Nada Meri 

Pedersen, Chris Krogsøe Mienert, Steen Juhl Møller, Claudia Jans, Birgitte Boelt. 

 

 

 

Ad 1.  Velkomst v/centerchef John Snedker  

 

Velkomst, kort præsentationsrunde samt fremlæggelse af dagens program.  

Kort repetition af de formelle rammer omkring arbejdet i Det Rådgivende Udvalg: 

Via dialogmøder definerer vi i fælleskab interessenternes behov og de aktuelle forhold 

tages op og drøftes. Udvalget udvikler og rådgiver i relation til CFUs daglige virksomhed. 

Der skabes yderligere brugerinddragelse via ”Det tværkommunale brugernetværk” på 

grundskoleområdet samt faglige og pædagogiske netværk og materialeindkøbsmøder 

med brugerinddragelse. 

Kort repetition af vision og mission for CFU. 

      

Ad 2.  UC SYD, CFU – Aktuelt lige nu v/centerchef John Snedker 

 

a) Aktuelle udfordringer og det nationale samarbejde.  

Status vedr. forhandlinger om e-bogsaftaler med små forlag. 

Forlagskontakter forventes indgået med de små forlag inkl. BookBites. Udvælgelse sker 

landsdækkende CFU sammen med forlagene. Der er allerede afsat en ramme på 

budgettet dertil i indeværende år. 

Der blev spurgt til hvorledes vi også kan benytte BookBites, da forlagene har deres egen 

forretningsmodel, hvor kommunerne betaler clickpris?  

Hertil svarede pædagogisk konsulent, Steen Juhl Møller at eleven gøres opmærksom på 

at e-bogen også findes i BookBites og man her kan fortsætte læsningen. 

Pædagogisk konsulent, Chris Krogsøe Mienert supplerede med at lån ved CFU åbner 

for clickfri fremvisning i BookBites i låneperioden.  

John Snedker afrundede med at man forventer at indgå aftale om køb af digitale 

undervisningsmidler til udlån efter sommerferien. Det har været svært at få en aftale med 

forlagene herom. Men nogle forlag kan se at det vil bidrage til øget synlighed for 

forlagsmaterialer. 
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Efterskolernes Dag 

Efterskolernes dag afvikles d. 01.11.2017 og der er udsendt flyers i den forbindelse. 

CFU vil gerne have særligt fokus på dette område via nyt samarbejde. 

 

NetOpNu 

NetOpNu (CFUs psykologordning) har været udfordret på økonomien. Vi har været nødt 

til at begrænse udgifterne og regulere priserne for ydelserne. Projektet er 

indtægtsdækket virksomhed og skal økonomisk hvile i sig selv. 

Prisstigningerne har betydet frafald af ordningen, men også skolernes pressede situation 

på grund af den årlige procentbesparelse har været årsag. 

Der arbejdes i øjeblikket på en model med forankring direkte i UC SYD.  

 

Interne forsendelser 

CFU står nu for daglig forsendelse af intern post mellem campus i UC SYD.  

Herudover distribueres interne undervisningsmaterialer for kommunerne mod betaling. 

En eksisterende ordning findes allerede fx for Varde og Esbjerg og Aabenraa 

kommuner.  

 

CFU kataloget 

Det nye CFU katalog for skoleåret 2017/2018 er udkommet og blev lagt frem til 

medlemmerne på mødet. Medlemmer, som ikke deltog i mødet, kan få et eksemplar 

tilsendt ved henvendelse til Annette Schallert aasc@ucsyd.dk  

Tina Kolding og Pernille Moretto fortalte lidt om kataloget, som ikke længere udgives i 

kalenderform. Det er tilstræbt at man skal kunne finde sit eget fag og der er fokus på 

CFU PLUS ordningen. Målgruppen er grundskolens og efterskolernes lærere. Store fag 

og områder dækkes, all round ydelser og hvad vi ellers gerne vil understøtte. Kataloget 

indeholder tillige forord for de enkelte fag fra CFUs fagkonsulenter. 

Efterfølgende var der en debat blandt mødedeltagerne bl.a. omkring distribuering af 

kataloget, så det sikres målrettet modtagelse hos de rette personer. CFU PLUS 

ordningen, hvordan den er modtaget, hvordan den bruges og hvilken økonomisk fordel 

det er at vælge ordningen. Ros men også forslag til forbedringer. 

Det blev nævnt at det har tidsmæssige, transportmæssige og økonomiske konsekvenser 

at få lærerne på kursus. Interessen for at købe oplægsholderen hjem til skolen (eller 

kommunen) som rekvireret kursus er stigende.  

Der er behov for målrettede evt. spontant oprettede kurser og ikke mindst opfølgning af 

afviklede kurser. Hvad får skolen ud af kurset? 

John Snedker afrundede debatten med at vi er glade for alle tilbagemeldinger og 

forsøger at tilpasse os de ønsker, der må være omkring kurser. Også de spontane 

behov via fx brush up kurser, inspirationsforløb og særligt tilrettelagte forløb. 

 

Samarbejdet nationalt. 

John Snedker berettede om ”Mit CFU” herunder fælles indkøb af digitale læremidler til 

udlån. Samspil med STIL, KL og DFI/AVU Medier. 
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b) Ønsker og behov fra udvalgets medlemmer i forhold til CFUs ydelser 

Fra mødedeltagerne var der et aktuelt ønske om indkøb af transportabelt planetarium. 

Det er dog meget omkostningstungt og vil kræve en meget stor andel af det årlige 

budget til indkøb af undervisningsmidler til udlån. 

 

Ad 3.  Centrale tiltag og indsatsområder v/ledelse og konsulenter 

 

a) Kodning og programmering (Nada Pedersen og Chris Mienert)  

Pædagogiske konsulenter ved CFU, Nada Pedersen og Chris Mienert holdt et oplæg om 

læremidler i udlånssamlingen vedr. kodning og programmering. Eksempler på robotter 

m.v. som bredt dækker alle årgange, programmeringssprog og oplysning om CFU 

udbudte kurser vedr. programmering. Inkl. en workshop via CFU PLUS ordningen: 

”Nørdcafé” for lærere. 

Der blev forespurgt om mulighed for ”Nørdcafe” på forvaltningsniveau? Til 

kommunekonsulenter. 

Hertil svarede John Snedker at det vil vi undersøge og arbejde videre med. 

Oplægsholderne gik videre med orientering om ”Hour of Code” events, arbejde med 21 

Century Skills - kompetenceområder i det 21. årh. på tværs af fag. Ifølge 

mødedeltagerne oplagt som et IT projekt. 

Yderlige oplysninger om kodning og programmering kan fås ved konsulenterne: 

Nada Meri Pedersen (matematik) nmpe@ucsyd.dk 

Tina Skivild (naturfag) tisk@ucsyd.dk 

Chris Krogsøe Mienert (IT medie innovation) ckmi@ucsyd.dk 

 

b) Interregprojekt: Danskl/tysk ungdom skaber fremtiden (Claudia Jans)  

Oplæg pædagogisk konsulent ved CFU, Claudia Jans (Tysk og internationalisering) 

cjan@ucsyd.dk vedr. Interreg. 5A programmet: ”Tysk/dansk ungdom skaber fremtiden”, 

hvor vi er projektpartner (2014-2020) i et grænseoverskridende samarbejde mellem 29 

deltagende skoler fra begge sider af grænsen. Målet er at lære de forskellige kulturer, 

værdier m.m. at kende og udvikle og offentliggøre visioner for en fælles bæredygtig 

fremtid.  Og at skabe en samfundspolitisk debat om bæredygtighed på de unges initiativ. 

Der blev fortalt om arbejdet med ansøgning, arbejdspakker, tema, metode, økonomi, 

tidsplan og projektpræsentation, som vil foregå afsluttende i alle områder hvor der er 

deltagende skoler. 

Fra mødedeltagerne blev der efterfølgende spurgt til arbejdet med projektansøgning og 

hvordan vi som CFU er blevet partnere. 

Claudia Jans forklarede forløbet med ansøgningsfasen. 

 

c) Kulturakademi.dk (Birgitte Boelt)  

Oplæg pædagogisk konsulent ved CFU, Birgitte Boelt (Kulturformidling)  

bboe@ucsyd.dk om interregprojektet ”KursKultur” vedr. da/ty skoleklassers møder på 

tværs af grænsen i forbindelse med kulturelle undervisningstilbud  – Hvordan sikrer man 

succes?  

mailto:nmpe@ucsyd.dk
mailto:tisk@ucsyd.dk
mailto:ckmi@ucsyd.dk
mailto:cjan@ucsyd.dk
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Arbejdspakken indeholder udvikling og afprøvning af undervisningsforløb, fremstilling af 

undervisningsmateriale til skolerne, forskning i mødestruktur på begge sider af grænsen 

og fremstilling af hjemmeside til samarbejde da/ty skoler. Formålet er at få flere til at 

krydse grænsen for at besøge museer og andre kulturinstitutioner. 

Aktørerne er 18 museer/kulturinstitutioner, 72 skoler, en projektleder og en Ph.d. 

studerende, som observerer møderne med henblik på at få da/ty børn til at tale sammen. 

 

Desuden gjorde Birgitte Boelt opmærksom på skolelederkonferencen d. 26.09.2017 : 

”Kunsten at lede kultur ind(e) i skolen” kl. 10-16 i Sønderborg. (Se invitation vedhæftet 

som bilag). Konferencen, som arrangeres ifm Musik I Tide-festivalen i Sønderborg, 

indeholder konkrete bud på hvordan kunst og kultur skaber læringsmæssige resultater, 

som flugter med intentionerne i skolereformen, åben skole og den nye PLC 

bekendtgørelse.  

 

d) Professionskapacitet, Nationalt IT kompetenceudviklingsprojekt (Steen Juhl 

Møller) 

Oplæg pædagogisk konsulent ved CFU, Steen Juhl Møller (PLC og vejledere) 

stjm@ucsyd.dk vedr. Professionskapacitet – et nationalt IT kompetenceudviklingsprojekt 

som alle landets professionshøjskoler er involveret i  - med henblik på udvikling af IT 

kompetencerne hos undervisere og konsulenter, så de er i stand til at servicere 

kommuner og skoler på området. Overskriften er ”IT/digitalitet”. Generelt skal der ske et 

kompetenceudviklingsløft i forhold til IT internt i professionshøjskolerne og samtidig skal 

der udvikles, tilrettelægges og afprøves praksisnære it-kompetenceudviklingsmodeller i 

samspil med kommuner og skoler i UC SYDs dækningsområde. 

Fra mødedeltagerne blev det nævnt at målet reelt skal kompetenceløftes – at 

underviserne reelt bliver kompetenceløftet. Emnerne skal derfor være ”høje” – og ikke 

for ”nørdede”.  

John Snedker svarede at UCerme skaber tværgående kapacitetsgrupper. Erfaringerne 
implementeres efterfølgende på landsplan. 
 

e) ”CFU Sundhed og trivsel ” (Tina Kolding) 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

f) Nyeste digitale tiltag 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

g) Fokus på ungdomsuddannelsesområdet: 

- CFU Film og TV (ikke mindst i forhold til eksamen) 

John Snedker ønsker fremadrettet en diskussion om ungdomsuddannelsesområdet – 

Hvordan håndterer vi det på CFU, hvad er mulighederne? 

Et møde specielt for ungdomsuddannelserne har været forsøgt arrangeret, men blev 

aflyst på grund af manglende tilmelding. Er der interesse for et nyt møde? 

Mødedeltagerne (ungdomsuddannelsesområdet) udtrykte ønske om en mere specifik 

dagsorden til sådan et møde. 

Det blev foreslået at man via mailkorrespondance med ungdomsuddannelsesområdet 

fastsætter en dagsorden – indkredset med interesseområder for samarbejdet. 

Det blev aftalt at CFU tager initiativ hertil i det kommende skoleår.  

 

mailto:stjm@ucsyd.dk
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4.  Øvrige emner af fælles interesse 

Er der ønsker til yderligere emner, der ønskes drøftet på møder i Det Rådgivende 

Udvalg, så kan det altid mailes direkte til John Snedker josn@ucsyd.dk  eller Annette 

Schallert aasc@ucsyd.dk med henblik på at blive taget op på næstkommende møde. 

  

5.  Sparring og spørgsmål. 

Ingen bemærkninger 

 

6.  Afslutning – og fastsættelse af næste møde. 

Næste møde blev aftalt til: 

 

Torsdag d.11. januar 2018, CFU Haderslev kl. 10-12, (kaffe fra kl.9:30). 

 

Der ydes kørselsgodtgørelse efter Statens regler: Lav takst, til og fra mødet. 

Kørselsblanket vedhæftes. 

 

 

Referat godkendt d.: 07.06.2017 

 

På vegne af centerchef John Snedker 

 

 

Annette Als Schallert 

 

 

 

./ . Vedhæftede bilag: 

 

Invitation til skolelederkonference 26.09.2017 

Præsentation v. Centerchef John Snedker 

Præsentation v. Pædagogiske konsulenter Nada M. Pedersen/Chris K. Mienert 

Præsentation v. Pædagogisk konsulent Claudia Jans 

Præsentation v. Pædagogisk konsulent Birgitte Boelt 

Præsentation v. Pædagogisk konsulent Steen J. Møller 

Medlemsliste, Det Rådgivende Udvalg 

Kørselsgodtgørelsesbilag. 

mailto:josn@ucsyd.dk
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