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Referat af møde i
Det Rådgivende Udvalg for Center for Undervisningsmidler, UC SYD
Mandag d. 06.12.2021 kl. 12 - 15.00 på UC SYD, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev.
Deltagere: Karsten Boll, PLCF, Lotte Klein, Uddannelsesforbundet, Pia Tønnes, Danmarks
Skolelederforening, Gitte Vest Barkholt, Danske Gymnasier, Lis Kruse Olsen, Handelsskolerne, Henrik
Greis Andersen, Børne- og kulturchefforeningen, Lene Hedeager Pagh, Kommunekontaktrådet,
Deltagere fra UC SYD: Dorthe Kingo Thruelsen, Institutchef for Læreruddannelse UC SYD, Tina
Kolding, CFU-leder, Pernille Moretto, CFU-leder, Alice Petersen daglig leder Udlån Jels, Chris Krogsøe
Mienert, pædagogisk konsulent, Annette Schallert, CFU, referent.
(Pkt. 2 og pkt. 4 v/ Dorthe Kingo Thruelsen blev fremrykket).
Pkt. 2. Fra Sløjdskole til XXX/v. alle
- Hvordan ser et moderne lære- og gøre-sted for udeskole, natur og friluftsliv, praksislæring, æstetiske
og kreative designprocesser ud?
Vi er i proces med at kigge på UC SYD´s værkstedsområder på Stengårdsvej – den tidligere
sløjdhøjskole – hvad skal det understøtte, og hvordan?
Institutleder Dorthe Kingo Thruelsen fortalte historisk om Sløjdskolen, hvordan den er ”arvet” fra Askov
Højskole og i 13-14 år har været i UC SYD regi som et stort område med sløjd, håndværk, design,
billedkunst, EVU, teknologiforståelse, smedehytte m.v. Stedet skal nu have et nyt udtryk.
Der blev drøftet forskellige muligheder for æstetiske læringsprocesser, kurser, makerspace,
friluftslivsaktiviteter m.v., men også mulighed for internatkurser for medarbejdergrupper og hold af
studerende. Stedet huser p.t. et herberg til 10 overnattende.
Vi er i gang med at indhente indsigter fra stedets brugere - om hvordan de tænker fremtidens læring og
læringsrum (15-20 år frem) i forhold til, hvad lokalerne skal kunne rumme fremadrettet og nu. I marts
afvikles en cocreation og idégenering for en bred gruppe af medarbejdere og studerende.
Pkt. 4. Bevilling til ordblinde – Nationalt Videncenter for Læsning /v. Dorthe Kingo Thruelsen
Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder, placeret ved Nationalt
Videnscenter for læsning, er en realitet pr. 10. november 2021. Institutchef Dorthe Kingo Thruelsen
forklarede om det særlige fokus, og hvordan vi arbejder med området bl.a. ved at løfte
uddannelsesniveauet på Læreruddannelsen.
Efterfølgende drøftelse i udvalget.
Power Point vedhæftet.

Pkt. 1. Nyt fra CFU/v. Tina Kolding og Pernille Moretto, CFU-ledere
CFU ledelsen evaluerede kort omkring temamødet med bestyrelsen den 21.09.2021.
UC SYD har i forbindelse med strategi 2025 udarbejdet en ny organisationsplan. Der fordrer mere
samarbejdet på tværs, giver mere synergi i forhold til opgavevaretagelse og gør i stand til at svare på
de udfordringer vi står overfor.
Strategi 2025 har 3 overordnede strategiske fokusområder:
Regional ansvarlighed: Fleksible uddannelsesformater i samarbejde med decentrale aktører. Målrettet
rekruttering af nye og kendte målgrupper. Bæredygtige campusser med kulturrige læringsmiljøer.
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Center for Undervisningsmidler
Professionel kvalitet: Bedre overgange mellem studie- og arbejdsliv. Styrket intern samarbejdskultur.
Flere medarbejdere involveres i udvikling og forskning. En stærk offentlig debatkultur.
En grønnere fremtid: Forpligtende samarbejder om grøn omstilling. Et grønt aftryk i vores omverden.
Grøn rollemodel for studerende og ansatte.
Strategi 2020-2025 kan udleveres ved forespørgsel. Bilag fra bestyrelsen vedhæftes referatet.
Endvidere blev der orienteret om UC SYDs budgetudfordringer, og hvilken betydning det har for CFU.
Vi har reduceret med en chaufførstilling i distributionsafdelingen (Jels), og arbejder i teamet med en
løsning ved omlægning af arbejdets tilrettelæggelse.
Vi har fået ny motor i mitCFU. Det nye system gør det nemmere at låne og øger sikkerheden i forhold
til CFUs leverancer. Der har været fejl i opstarten, men der bliver løbende rettet op og rettet til.
Vi opfordrer til at bruge ”henvendelsessystemet” i mitCFU – en ny facilitet, som sikrer en hurtigere og
smidigere korrespondance fx ved tvivlsspørgsmål omkring aflevering, rykkere osv.
Der blev orienteret om. At vi i CFU.dk foreningen arbejder med CFUs grundfortælling.
Informationssamlingerne CFU (Esbjerg og Haderslev) har fået nye formidlingszoner. Vi afsluttede
mødet med en fremvisning af formidlingszonerne i CFU informativ afdeling, Haderslev.

Pkt. 3. Aftagerfokus/-nedslag: FGU/v. Lotte Klein, Uddannelsesforbundet
Lotte Klein, hovedbestyrelsesmedlem i Uddannelsesforbundet og medlem af Det Rådgivende Udvalg,
holdt et indlæg om FGU – Den Forberedende Grunduddannelse fra 2019, som er resultatet af en
politisk aftale om bedre vej til uddannelse og job.
Formålet er at give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en
ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Samtidig at få styrket personlige og sociale
kompetencer. Uddannelsen er sammensat af 3 spor:
Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse og Erhvervsgrunduddannelse.
Efter indlægget drøftede vi i udvalget, hvorledes CFU kan understøtte FGU bl.a. via
lærebogsmaterialer i klassesæt, informationsmøder om CFU, læremiddelfremvisninger og en evt.
mærkning af materialer særligt egnet til FGU.
Tak for et spændende og lærerigt indlæg, Lotte
Power Point vedhæftet.

Næste møde torsdag d. 16. juni i Esbjerg kl. 9 – 12 (inkl. let frokost ved mødets afslutning). I inviteres i
kalenderen. Vi modtager meget gerne punkter til dagsorden.
Der vedhæftes
- Brev til udvalget fra rektor
- Opsamling på plenumdrøftelserne i Rundetårn
- Referat af gruppedrøftelserne i den gruppe, dit udvalg deltog i
- Kort opsamling på samtlige gruppers drøftelser.
- Power Point fra Lotte Klein
- Power Point fra Dorthe Kingo
- Kørselsgodtgørelsesblanket 2021
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