Referat af møde i Det Rådgivende Udvalg for UC SYD, Center for
Undervisningsmidler
Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 10.00-12.00
Center for Undervisningsmidler, UC SYD
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev
Til stede: Mogens Lindved, Marianne Jednoral Stokbæk, Søren Hoppe Christensen,
Jan Monnerup, Henrik Greis Andersen, Lene Pagh, Lisbeth Kodal.
Fra CFU: John Snedker, Tina Kolding Christensen, Alice Petersen, Annette Schallert
(referent). Pædagogiske konsulenter: Chris Krogsøe Mienert, Rikkestasia Johannsen,
Helle Gotthardsen.

Ad 1. Velkomst v/centerchef John Snedker
Velkomst og kort repræsentationsrunde. Dagens afbud og dagens program.
Det Rådgivende Udvalgs formelle og reelle ramme og formål blev kort gennemgået.
I forbindelse med fremvisning af planche vedr. CFUs 3 fysiske enheder i UC SYD blev
der spurgt til, om vi fører statistik over det fysiske besøgstal i Informationssamlingen.
Hertil svarede John Snedker at det ikke bliver specifikt optalt, men at der på landsplan
konstateres færre besøg i de informative afdelinger. I stedet sendes materiale ud på
skolerne og der arrangeres konsulentbesøg fra CFU.
Efterfølgende var der en drøftelse, hvorfor CFU har nedgang i besøgstallet. Det blev
nævnt som evt. årsag at overenskomst for lærerområdet ikke længere rummer tid til
besøg på CFU. Man anvender i stedet de digitale muligheder.
Der var desuden et ønske om udvidet åbningstid, fx 2 lange dage. Hertil svarede John
Snedker at det tidligere har været forsøgt i prøveordning, men uden mærkbart resultat.
CFU holder dog åbent i flere dage omkring sommerferien end tidligere og dette er blevet
godt modtaget og bliver brugt. Men man er fra CFU igen villige til at vurdere muligheden
for ændrede åbningstider i forhold til det kommende skoleår.
For skoleåret 2017/2018 gælder følgende omkring sommerferien:
-

Første lukkedag: Mandag den 9. juli 2018
Første åbningsdag: Mandag den 6. august 2018

Desuden holdes der lukket onsdag d. 13. juni 2018 på grund af personaledag.
(Bogbilerne kører ikke).
Se i øvrigt ”Ferier og lukkedage” på UCSYD, CFUs hjemmeside:
https://www.ucsyd.dk/cfu/om-cfu
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Ad 2. CFU, UC SYD – Aktuelt lige nu v/centerchef John Snedker
a) Aktuelle udfordringer og det nationale samarbejde
John Snedker orienterede kort om vision og mission for CFU og hvad der er aktuelt lige
nu:
Udlån af E-bøger
Vi har nu fået en aftale om udlån af E-bøger med Gyldendals Forlag via et fælles
nationalt indkøb. Vores andel udgør ca 10% og der indkøbes 75 titler på landsplan, som
vi har i ubegrænset antal. CFU. Vi har set på hvor mange E-bøger, der bliver udlånt,
men mange af udlånene bliver ikke åbnet. Det vil blive drøftet i pædagogisk
konsulentgruppe, hvordan det kan ændres.
Medlemmer af Rådgivende Udvalg påpegede at det bør være en CFU-kerneopgave,
hvori John Snedker var enig.
Det blev endvidere foreslået at kommunernes køb fx af e-bøger placeres på en CFU
platform med eget hver sit eget område. Chris Mienert og John Snedker svarede hertil,
at denne systematik har været berørt og diskuteret på landsplan. Vi er i gang med et
lignende projekt, hvor det også kan styres, hvem der har adgang. Vi følger op og tjekker
hvad status er lige nu og vi vil arbejde med tekniske løsninger.
Spillefilm til streaming - nu også til elever.
Der blev spurgt om CFU har planer om at tage flere film ind? Hertil svarede pædagogisk
konsulent Chris Mienert, at der ugentligt kommer nye film og at vi har øget antallet af
spillefilm til p.t. 274. Mange af ”Med Skolen i Biografens” film kommer ind som
streamingsudgave,.Vi vil gerne have ideer fra brugerne, hvilke film der ønskes? (Dog er
der en begrænsning fra filmselskaberne). Send gerne ønsker om spillefilm til Chris
Mienert: ckmi@ucsyd.dk.
Der blev spurgt til AVU aftalen. Det er ikke CFUs område, så her henviste Chris Mienert
til KLs udmelding: http://www.kl.dk/Digitalisering/Ny-aftale-om-brug-af-spillefilm-iundervisningen-trader-i-kraft-den-1-januar-2017-id229455/
Emnet behandles endvidere på det ”Tværkommunale Brugernetværksmøde”.
CFU kataloget 2018/2019 (det lille røde katalog).
Her efterlyser CFU inputs fra Det Rådgivende Udvalg. Vi overvejer kurser på det almene
didaktiske område og også kurser på områder, hvor vi ikke aktuelt selv har konsulenter.
Vi modtager gerne flere kommentarer og ideer. Send gerne ønsker herom til Tina
Kolding: tkch@ucsyd.dk.
Digital dannelse.
Vi samarbejder nationalt om 70 læringsforløb omhandlende digital dannelse. Der blev
spurgt til hvordan vi formidler budskabet om de 70 forløb? Hertil svarede Tina Kolding at
de ikke lige nu er tilgængelige på EMU, men det kommer. John Snedker meddelte at det
vil blive taget op. Iflg. Søren Hoppe Christensen (Handelsskolernes Lærerforening) kan
formidling via nyhedsbreve være relevant og man må gerne sende til ham: shc@hl.dk.
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Rettidig aflevering af lånte materialer.
Hvordan sikrer vi rettidig aflevering og et bedre flow? Kan vi stramme op?
Der blev fra medlemmerne svaret at det er personafhængigt og det handler om ”kultur”
og rutiner på skolen. PLC-medarbejderen er omdrejningspunkt. Nogle bruger
følgesedlen fra CFU og opsøger kollegaen den pågældende afleveringsuge. Men det er
et tidsproblem at få fat på den enkelte. Et bødesystem blev endvidere foreslået, hvor
skolen har bevisbyrden.
Iflg. Alice Petersen, daglig leder udlån, kan administrator på skolen se hvem, der har
lånt. Alle skoler har den mulighed. Spørg evt. Alice Petersen: abpe@ucsyd.dk.
b) Hvordan kommunikerer vi bedst med CFUs brugere?
UC SYD har netop lanceret en ny hjemmeside. Vi ønsker inputs fra Det
Rådgivende Udvalg i forhold til vores fremtidige kommunikationsstrategi
Hvilke andre kanaler kan bruges til kommunikation? Hvordan kan vi blive bedre?
Der blev blandt medlemmerne udtrykt ønske om at vi ikke glemmer værdien af det
analoge og at vi evt. sender fysisk materiale fra informationssamlingen ud til besigtigelse
på skolerne. Tina Kolding gjorde i den anledning opmærksom på at vi skal opfylde vores
ministerielle forpligtigelse om mindst 60% digitale udlån med udgangen af 2018.
Det kan også være plancher - en udstilling fra CFU - som opdateres løbende. Eller
cirkulationskasser med ”reklame” for CFUs produkter. En forudsætning er at disse følges
op og hele tiden fornyes.
Alice Petersen svarede hertil at cirkulationskasser med nye materialer (udlånstid 4-6
uger) tidligere har været anvendt. Men det fungerede ikke hensigtsmæssigt.
Til dette blev der sagt at situationen og behovet i dag er et andet på grund af fusionerne
og den dermed længere afstand til nærmeste CFU.
En anden mulighed, som blev nævnt, var evt. at flytte fagudvalgsmøder fra skolerne til
en CFU lokation.
Det blev endvidere sagt at lærerne i høj grad benytter de digitale muligheder, men
søgning på ”Mit CFU” er ikke fyldestgørende. Det opfattes lidt som en ”tragt” og er
tidskrævende.
Besøgende i informativ afdeling har ændret sig til hovedsageligt at bestå af studerende
fra UC SYD i sammenhæng med læreruddannelsen. Vi er dog stadig til for både lærere
og studerende.
John Snedker afrundede debatten og takkede for ideerne, som vi vil arbejde videre med,
og som passer fint ind i forhold til CFUs kerneydelse.
Pædagogisk konsulent Chris Mienert fortsatte med gennemgang af UC SYD/CFUs nye
hjemmeside. www.ucsyd.dk/cfu
En kommentar fra medlemmerne var, at der skal scrolles rigtig meget for at nå frem til
resultatet på den nye hjemmeside. Hertil svarede Chris at indholdsfortegnelsen er gjort
tablet-venlig og at den derfor altid ligger øverst på siden.
John Snedker tog det til efterretning og som medlem af styregruppen for den nye
hjemmeside vil han bringe dette videre.
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Andre kommunikationskanaler, som CFU anvender:
-

Facebook, hvor man fx kan se nyheder om spillefilm.
E-mail lister
Skolekom konferencer

Det blev foreslået at man også kommunikerer via nyhedsmails stilet til forskellige
målgrupper.
John Snedker efterlyste forslag til, hvordan vi kommer tættere på
Ungdomsuddannelserne?
Alice Petersen spurgte om information via udlånskasserne bliver læst? Der kunne ikke
umiddelbart svares på spørgsmålet.
c) Ønsker og behov fra udvalgets medlemmer i forhold til CFUs ydelser.
Punktet blev løbende drøftet i forbindelse med ovennævnte punkter.

3. Centrale tiltag og indsatsområder v/ledelse og konsulenter
a) ”CFU Sundhed og Trivsel”
Rikkestasia Johannsen og Helle Gotthardsen, sundhedspædagogiske konsulenter ved
CFU, præsenterede ”CFU Sundhed og Trivsel”, som dels er en grundydelse med bl.a.
opretholdelse af sundhedsmaterialer til udlån, men også et kommunesamarbejde, pt.
med Haderslev og Aabenraa Kommune, hvor der indgår en række specifikke produkter
og ydelser for kommunernes Sundheds- og Skoleforvaltninger. Ordningen har eksisteret
siden 2001 med forskellige tilbud tilpasset tidens aktuelle sundhedsmæssige emner.
Ydelserne kan fx være skolebesøg med Ung til Ung-korpset (seksualoplysning fra unge
til unge i klassen), tobaksforebyggelse, workshops, events, understøttelse af nationale
kampagner, undervisningsforløb i henhold til ”Fælles Mål”, udarbejdelse af
undervisningsmaterialer eller andet efter de kommunale forvaltningers ønske.
Tobaks tilbuddet gælder primært for skolernes 6.-7. klasser, og Ung Til Ung tilbuddet
gælder primært for udskolingen, men indsatser på begge områder tilbydes også
ungdomsuddannelserne.
Se præsentation vedhæftet dette referat eller kontakt CFU Sundhed og Trivsel:
Rikkestasia Johannsen rvja@ucsyd.dk eller Helle Gotthardsen hego@ucsyd.dk for evt.
yderligere oplysninger
b) Nyeste digitale tiltag
Punktet blev udsat til næste møde.
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4. Øvrige emner af fælles interesse.
Er der ønsker til yderligere emner, der ønskes drøftes 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 den 21. juni 2018
- på CFU, Langagervej 5B, Jels, 6630 Rødding.
Kl. 10-12, (kaffe fra kl. 9:30).
Husk at der ydes kørselsgodtgørelse efter Statens regler: Lav takst, til og fra mødet.
Afregningsblanket vedhæftes referatet.

Referat godkendt d.: 07.02.2018

På vegne af centerchef John Snedker
Annette Als Schallert

./ . Vedhæftede bilag:
Præsentation v. centerchef John Snedker
Præsentation v. pædagogisk konsulent, Chris Mienert
Præsentation v. sundhedspædagogiske konsulenter Rikkestasia Johannsen og Helle
Gotthardsen
Kørselsgodtgørelsesbilag
(Medlemsliste eftersendes når opdatering har fundet sted)

Link: KL. Ny aftale om brug af spillefilm i undervisningen :
http://www.kl.dk/Digitalisering/Ny-aftale-om-brug-af-spillefilm-i-undervisningen-traderi-kraft-den-1-januar-2017-id229455/
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