
  

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

Undervisningsmidler 

  

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 10.00-12.00  

Center for Undervisningsmidler, UC SYD  

Udlånssamlingen, Langagervej 5B, Jels, 6630 Rødding 

  

Til stede:  

Inger Overbeck, Lotte Klein, Søren Hoppe Christensen, Lene Pagh, Maj Britt Andresen, 

Thomas Bjørndal, Lars Breinholt Søndergaard, Georg Lauridsen, Christina Skytte 

Møller, Karsten Munk Nielsen, Henrik Larsen, Lis Kruse Olsen, Henrik Greis Andersen, 

Mogens Lindved. 

 

Fra CFU: John Snedker, Pernille Moretto, Tina Kolding, Alice Petersen, Steen Juhl 

Møller, Chris Mienert, Annette Schallert. 

 

Ad 1. Velkomst v/centerchef John Snedker  

Velkomst ved John Snedker. Præsentationsrunde, dagens afbud og dagens program. 

Se tillige Ad. 2 

 

Ad 2. CFU, UC SYD – Aktuelt lige nu  

 

a) Kort info om ultra:bit projektet samt det tværkommunale AULA netværk. 

 

ultra:bit: Pædagogisk konsulent Chris Krogsøe Mienert fortalte om ultra:bit, der er et 3-

årigt DR-projekt finansieret af Industriens Fond. Projektet er målrettet 4. klassetrin og 

har til formål at understøtte elevernes teknologiforståelse i flere fag. Efter sommerferien 

får alle tilmeldte 4. klasse elever udleveret en micro:bit og skolerne kan få besøg af et 

rejsende ”Taskforce”, som faciliteres af CFUs pædagogiske konsulenter med henblik på 

at blive klar til ”store larme-uge” i uge 39, når hele Danmark går ultra:bit. 

Skolen skal selv tilmelde sig. Se evt. hvordan på CFU’s hjemmeside: 
https://www.ucsyd.dk/nyheder/ultrabit . Her vil man desuden kunne følge udviklingen 
med projektet. Det er også muligt at tilmelde sig interesseområdet i vores nyhedsbrev : 
http://eepurl.com/dcMGcj  
Andre klassetrin kan også have glæde af at arbejde med ultra:bit. Derfor har vi indkøbt 

klassesæt til udlån, som kan lånes fra CFUs udlånssamling. Der vil senere blive udbudt 

kurser. 

I informationssamlingen i Esbjerg og Haderslev er der opstillet et ”Teknologihjørne” til 

orientering.  

Spørgsmål endvidere vedr. ultra:bit kan stiles til pædagogisk konsulent Chris Krogsøe 

Mienert: ckmi@ucsyd.dk 

 

John Snedker fortsatte i forlængelse af Ad 1. (Velkomst) med en repetition af opgaverne 

for ”Det Rådgivende Udvalg for CFU, UC SYD i forhold til CFU’s virksomhed. 

Gennemgangen var særlig tilegnet de nye medlemmer af udvalget, udpeget i foråret 

2018. 

Herefter en orientering om UC SYD’s bestyrelses 13 uddannelsesudvalg, som ”Det 

Rådgivende Udvalg for CFU, UC SYD” er en del af. 

Som medlem af udvalget har man mulighed for at deltage i uddannelsesudvalgenes 

temamøder. Næste temamøde for uddannelsesudvalgene finder sted: 

 

   Tirsdag d. 25.09.2018 kl. 9:30-12:30 på UC SYD i Esbjerg. 

 

https://www.ucsyd.dk/nyheder/ultrabit
http://eepurl.com/dcMGcj
mailto:ckmi@ucsyd.dk


(Program med bilag er efterfølgende udsendt til medlemmerne af Det Rådgivende 

Udvalg) 

I fortsættelse af Ad 1 berettede John Snedker for nye medlemmer om CFU, UC SYD 

herunder en kort orientering om udlånssamlingen i Jels og informationssamlingen i 

Esbjerg og Haderslev. Derefter om CFUs personale, økonomi og organisatorisk 

forankring under UC SYD og CFUs vision og mission, og hvordan vi forsøger at leve op 

til den. 

 

Ledelsen ved CFU er i øjeblikket i gang med at udarbejde ”Strategiske mål for skoleåret 

2018/2019”. 

Det foreløbige udkast blev sendt ud sammen med dagsorden til dagens møde i ”Det 

Rådgivende Udvalg”. 

John Snedker efterspurgte kommentarer og inputs til udkastet. Herefter fulgte en debat:  

 

Et af de strategiske mål handler om ”Samspil med aftagerfeltet”, afledt af CFUs vision 

om at være den foretrukne samarbejdspartner, når det gælder læremidler og 

undervisning, i vores dækningsområde.  

 

Hertil blev der fra udvalgets medlemmer kommenteret, at CFU er den primære 

samarbejdspartner. F.eks. ved implementering af det nye kommunikationssystem 

AULA. CFU understøtter og udvikler i forhold til udfordringerne og er en del af det lokale 

netværk. 

Fra de nye medlemmer blev der spurgt til, om CFU har konkurrenter på området? 

Hertil svarede John Snedker at der er andre spillere på området, men at vi er de eneste, 

der har de unikke løsninger til undervisningsverdenen eks. TV og spillefilm, e-

bogsløsningen mm. 

Det blev fra udvalget suppleret med, at andre - f.eks. folkebibliotekerne - har forsøgt at 

spille ind, dog uden succes.  

Det blev nævnt, at vi som CFU har en konkurrent i forlagene, som udgiver digitale 

læremidler.  

Vi bør være opmærksom på nye lærere. Det kunne fx ske via udstillinger og plancher på 

skolerne. 

John Snedker bekræftede, at vi skal være tydelige over for hver enkelt underviser med 

vores tilbud. Vi kommer fysisk ud på skolerne, da skolerne i langt mindre grad end 

tidligere besøger CFU. 

Der blev dog udtrykt bekymring over for meget digital information f.eks. via Facebook. I 

stedet skulle vi måske forsøge os med analog PR, f.eks. en lille enkel folder i hver 

lærers dueslag. CFU oplever dog at have god gennemslagskraft via Facebook pt. 

CFU skal ”pleje sine ambassadører”. Det er umuligt at nå alle lærere. Der er sket et skift 

i informationskanalerne i forhold til de unge lærere. Vi skal finde de steder, hvor de 

søger.  

Et andet forslag til samspil var, at CFU kan holde oplæg på skolerne i forbindelse med 

skolernes interne møder eller oplæg på lærer-  eller lederforeningens møder. 

Endvidere blev CFU opfordret til at udnytte de pædagogiske læringscentre. Her er 

vejlederne forankret, og de har viden om, hvad der er brug for på PLC. 

Omkring det nationale samarbejde blev det fra erhvervsskolerne påpeget, at udviklingen 

af EMU i regeringsregi manglede at blive nævnt og burde skrives eksplicit ind. 

Digitalisering står ikke stærkt nok i udkastet, og ambitionerne bør være højere her. CFU 

skal arbejde i fællesskab nationalt. I den kommende kombination af produktionsskoler 

og VUC, Voksenuddannelse på grundlæggende niveau (FGU), kan CFU spille en 

central rolle, hvis der gøres en indsats. Det blev også nævnt, at der vil være meget 

fokus på undervisningsdifferentiering og lærernes vilkår, hvor vi som CFU kan spille en 

rolle. 

 



John Snedker var enig i at vi som CFU skal etablere os, men gjorde samtidig 

opmærksom på, at udkastet med strategiske mål ikke var færdiggjort. 

  

CFU sender meget informationsmateriale ud til skolerne, men bør måske være bedre til 

at invitere til små oplæg, deltage i konferencer eller lignende, hvor man kan møde 

menneskerne bag CFU.  

John Snedker svarede hertil, at vores konsulenter allerede deltager og bidrager i mange 

forskellige netværk – både lokalt og nationalt.  

John Snedker afrundede debatten og takkede for de mange gode kommentarer, som 

efterfølgende vil blive taget til efterretning ved færdiggørelsen af udkastet til ”Strategiske 

mål for skoleåret 2018/2019”.  

Medlemmerne opfordrede hinanden til at tænke CFU ind i sammenhænge, hvor man 

hver især kan gøre brug af os.  

 

AULA netværk: CFU i UC SYD organiserer et erfa-netværk for kommunale konsulenter 

og implementeringsansvarlige fra alle kommuner i vores dækningsområde (9) samt 

Kolding omkring implementeringen af AULA. På møderne deltager også KL og Kombit. 

Erfa-netværkets møder koordineres med AULAs nationale møde- og uddannelsesrække 

og indhold og dagsorden defineres i samarbejde med kommunerne. Erfa-netværket 

inddrager viden fra eksterne og udvikles løbende, så det er værdiskabende og relevant 

for de deltagende kommuner, bl.a. gennem samarbejder med andre netværk. 

For nærmere information, kontakt pædagogisk konsulent, Steen Juhl Møller: 

stjm@ucsyd.dk 

 

b) Ønsker og behov fra udvalgets medlemmer i forhold til CFUs ydelser. 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

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

 

a) Ungdomsuddannelsernes benyttelse af CFUs ydelser og drøftelse heraf. 

 

John Snedker efterlyste ideer til, hvordan CFU kan komme tættere på det gymnasiale 

område? 

Der blev spurgt til om gymnasierne egentligt benytter CFU? Hertil blev svaret, at især de 

digitale materialer er populære.  

I forbindelse med Gymnasiefagenes hjemmeside på EMU udvikles i øjeblikket fagsider 

til STX og HF, og der undersøges nye muligheder i forhold til lån af e-bøger. 

Ungdomsuddannelser indgår i INTERREG projekter – f.eks. i det grænseoverskridende 

projekt: Tysk-dansk ungdom skaber fremtid. 

Ungdomsuddannelserne viser tillige en stor interesse for streaming af film og TV og 

statistik herfra blev fremlagt. 

Det blev nævnt, at streaming af TV udsendelser er et godt eksempel på nationalt 

samarbejde. 

John Snedker kommenterede hertil, at Film og TV er fordelt på CFUerne i landet. I vores 

område nedtager vi undervisningsrelevante tv-udsendelser fra tyske kanaler. Ønsker til 

Film og TV kan stiles til Film og TV-medarbejder Lars Gaarde Pedersen, 

lgpe@ucsyd.dk. 

Tina Kolding tilføjede, at Film og TV er et område vi prioriterer højt og løbende forsøger 

at forbedre. 

 

b) Nyeste digitale tiltag v/ pædagogisk konsulent Steen Juhl Møller 

  

(Punktet var udsat fra forrige møde).  

mailto:stjm@ucsyd.dk


e-bøger: Steen Juhl Møller fortalte om den seneste udvikling på e-bogsområdet.  

CFU har udviklet en e-bogslæser og brugen heraf blev gennemgået. Læreren kan 

vælge pædagogisk overlay – udviklet af CFU – eller selv lægge berigelser ind. John 

Snedker nævnte, at vi løbende har ønsker om at udvide e-bogssamlingen – både med 

hensyn til fag og forlag.  

Alice Petersen, daglig leder udlån, nævnte at lærerne kan låne det antal e-bøger, som 

de ønsker og de kan genlånes fx i forbindelse med eksamen.  

Til et spørgsmål om varighed af aftalegrundlag, blev der svaret, at nuværende 

aftalegrundlag er 3-årig. 

Fra PLC blev der spurgt til om egne indkøbte e-bøger kan placeres på en portal under 

CFU? Hertil svarede Pernille Moretto, at der er velvillighed til det på CFU lederniveau, 

men det er noget kompliceret og ikke umiddelbart forestående. 

Film og TV: Der er sket en udvidelse af tilbud på streaming af spillefilm og TV 

udsendelser. Nye aftaler har forøget antallet af spillefilm betydeligt. TV udsendelserne, 

hvoraf vi har ca. 40.000 stk., kan lånes ud til eleverne via læreren. Mange spillefilm og 

TV-udsendelser er beriget med en pædagogisk vejledning. Streamer man via mitCFU er  

man sikker på, at rettighederne er clearet. 

På et spørgsmål om overspilning af DVD, anbefales man at kontakte AVU Medier. 

 

 

c) Øvrigt:  

 

i. CFU kataloget skoleåret 2018-2019 er udsendt. 

Tina Kolding præsenterede det nye CFU katalog, hvor vi præsenterer de ydelser 

og tilbud, som CFU har til undervisningsområdet. Som noget nyt tilbyder vi 

læremiddelpræsentationer gratis lokalt på skolen i forhold til at komme brugernes 

behov i møde; vi tilbyder at deltage i digitale projekter fx Mystery Skype; og er 

meget opmærksomme på at komme lærernes i møde i forhold til prøvernes 

afvikling. 

Kataloget er sendt ud til alle institutioner i kørselsområdet og flere kan 

eftersendes ved forespørgsel. 

Det blev drøftet om det er bedre at udsende kataloget digitalt, da det nemmere 

kan spredes den vej. Men det er besluttet at udsende i papirform, og CFU 

opfordres til at bruge skolens ”ambassadør” til videreformidling af katalogerne. 

 

ii. Læremiddelpræsentation tilbydes lærere på den enkelte skole 

Skolerne opfordres til at benytte muligheden for præsentation af læremidler 

ude på skolen i det kommende skoleår. 

 

 

iii. Åbent Hus arrangementer i udlånssamlingen i Jels i 

sommerperioden. 

 Der er ”Åbent hus”  i CFU´s  Udlånssamling i Jels i uge 27 (03.-

 05.07.2018) og i uge 32.(06.-07. og 09.-10.08.2018). 

 

 

iv. Målrettet information i form af nyhedsbreve, Facebook, hjemmeside. 

 

Punktet blev drøftet under pkt. ad 2. 

 

Ad 4. Øvrige emner af fælles interesse.  

Omdeling af folder fra PLC vedr. Sandbjergkonferencen. 

 

 

   

Ad 5.Sparring og spørgsmål.  



Der var en kort drøftelse om brug af udvalget. Udvalget er bredt sammensat med stor 

forskellighed på de udpegede områder. 

 

Fra erhvervsskolerne blev det nævnt, at CFU har mulighed for at opdyrke et nyt marked 

på det område. F.eks. via deltagelse i kongresser osv. Og at erhvervsuddannelserne 

generelt ikke er bekendt med muligheden for CFUs rådgivning og vejledning. 

 

Fra UC SYD’s repræsentant for de videregående uddannelser - Lars Breinholt 

Søndergaard - blev det nævnt, at man også fra det centrale UC SYD kan bidrage med 

oplæg - fx fremlæggelse af forskningsresultater osv. i forbindelse med møder i det 

rådgivende udvalg. 

 

 

Ad 6. Afslutning – og fastsættelse af næste møde.   

John Snedker fortalte, at vi fremover forsøger at fastlægge mødedato i Det Rådgivende 

Udvalg i forlængelse af UC SYD’s bestyrelsesmøder 2 gange årligt. 

Interesse i bestyrelsens temamøder kan dermed kobles med efterfølgende møde i ”Det 

Rådgivende Udvalg”. 

 

Næste møde blev dermed aftalt til: 

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12:30-14:30, Campus Esbjerg. 

 (I forlængelse af bestyrelsens temamøde samme dag) 

 

Efter mødet fik medlemmerne mulighed for en rundvisning i udlånssamlingen. 

  

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

  

Referat godkendt d.:  

 

 

På vegne af Centerchef John Snedker 

 

Annette Als Schallert 

 

./ . Vedhæftede bilag 

Præsentation v. centerchef John Snedker 

Præsentation v. pædagogisk konsulent, Chris Mienert (ULTRA:BIT) 

Præsentation v. pædagogisk konsulent, Steen Juhl Møller (Digitale tiltag) 

Revideret udkast: ”Strategiske mål ” 

Km. godtgørelsesbilag 

 

 

  

UC SYD   
Center for Undervisningsmidler   

  


