
                                                          UC SYD 
                                                                                              Center for Undervisningsmidler 

                  __ 

Referat af møde i 

Det Rådgivende Udvalg for Center for Undervisningsmidler, UC SYD 

 

Mandag d. 21. juni kl. 14 - 15.30 på zoom 

  
Deltagere: Signe Nielsen (Danmarks Lærerforening), Gitte Vest Barkholt (Danske Gymnasier), Henrik 
Greis Andersen (Børne- og Kulturchefforeningen), Marie Søgaard Fink (Børn og Skole, Sønderborg 
Kommune), Pia Tønnes (Danmarks Skolelederforening) 
 
Deltagere fra UC SYD: Institutchef for Læreruddannelse og CFU, UC SYD Dorthe Kingo Thruelsen, 
CFU-leder Tina Kolding, CFU-leder Pernille Moretto, daglig leder Udlån Jels, Alice Petersen, konsulent 
Chris Krogsøe Mienert, referent Annette Schallert. 

 
Pkt. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte 
 
Efter udvalgets godkendelse af dagsordenen indledte Institutchef Dorthe Kingo Thruelsen mødet med 

en præsentationsrunde. Udover institutchefen/formanden kunne vi byde velkommen til 3 nye 

medlemmer: 
 
- Pia Tønnes, Danmarks Skolelederforening, repræsentant for Grundskoleområdets ledere. (Afløser 

Lars Lassen.) 
- Signe Nielsen, Danmarks Lærerforening, repræsentant for Grundskoleområdets undervisere. (Afløser 

Maja Gundermann Østergaard.) 

- Marie Søgaard Fink, Børn og Skole, Sønderborg Kommune. Andre repræsentanter. (Afløser Maj Britt 

Andreasen.) 
 

Vi glæder os til samarbejdet og jeres engagement. 
 

Pkt. 2. Mød den nye institutchef for Institut for Læreruddannelse og CFU, Dorthe Kingo Thruelsen 

 

Dorthe Kingo Thruelsen afløser tidligere institutchef Lars Breinholt Søndergaard som formand for Det 
Rådgivende Udvalg. 

Dorthe Kingo Thruelsen fortalte om sin baggrund og karriereforløb. 

 

Pr. 01. juni 2021 tiltrådte en ny rektor ved UC SYD, Alexander von Oettingen. Med overskriften ”Hoved, 
Hånd og Hjerte” indføres en ny strategi for UC SYD. Processen er allerede igangsat, men strategien 
træder først endelig i kraft pr. 01.01.2022. 

 

Dorthe Kingo Thruelsen gennemgik hovedpunkterne for denne strategi.  

 

Målsætninger og Kulturændringsproces. Se slides vedhæftet referatet. 

 

 

Synspunkter til den fremlagte strategi blev debatteret med mødets deltagere. Der var tilslutning til 
målsætningen, og at der med ”Hoved, Hånd og Hjerte” ikke kun er fokus på ”Hoved”. 
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Med kulturændringsprocessen sker der en reorganisering og ændring af måden vi samarbejder på.  

 

Se det nye organisationsdiagram vedhæftet referatet 

 

 

I den nye organisation bliver der etableret 3 nye direktørstillinger (prorektorstillingen er afskaffet). 

CFU kommer til at høre under direktørområdet for Skole og Pædagogik.  

De 4 ”hjørnesten” i instituttet bliver Læreruddannelse, Efter-videreuddannelse, Forskning og CFU.  

Formålet med ændring af organisationsplanen er at sikre, at aktiviteterne sker på tværs, på mere 

kvalificerede måder, og at kompetencer og ekspertiser bliver styrket.  

Fra Det Rådgivende Udvalg blev der spurgt til, hvordan vi har tænkt os at arbejde med det? Så det  

ikke bare bliver nye søjler i et organisationsdiagram. 

Dorthe Kingo Thruelsen svarede hertil, at der vil blive samarbejdet i klynger om aktiviteter og  

opgaver på tværs. Men samtidig også i ”lokale rum”. Klyngerne skal lave forretningsudvikling på en 
anden måde, end vi hidtil har gjort.  

Udvalgsdeltagerne var enige i, at det giver god mening, at man kan trække på erfaring fra forskellige 
ekspertiser.  

 
Pkt. 3. Nyt fra CFU (mitCFU, formidlingszoner, fælles nationale løsninger, projekter) v/ CFU-ledere 
Pernille Moretto og Tina Kolding 

 

CFU-lederne fortalte om, hvordan det er gået med CFU i Corona nedlukningstiden og orienterede om de 
seneste nye tiltag på CFU. 

 

Under Corona nedlukningen har vi oplevet en større efterspørgsel på udlån af e-bøger, streaming af CFU 
Film/TV og andre digitale løsninger. Vi har bl.a. afviklet online inspirationsdage, som fremadrettet vil blive 
gentaget i uge 20.  Udlån og aflevering af analoge materialer har ikke kunnet finde sted. 

Det gamle Dantek bookingsystem er blevet afløst af et nyt system i mitCFU: https://wiki.mitcfu.dk   
Det nye bookingsystem er udviklet på nationalt plan og er blevet forenklet, så booking foregår på  

samme måde i informations- og distributionssamlingen. 

 

Rykkerproceduren er i øjeblikket også ved at blive harmoniseret på nationalt plan. Information  

vil blive sendt ud til skolerne, når de nye regler er klar. 

 

I det nye system er informationssamlingen indrettet således, at kun det stationære eksemplar (det røde  

eksemplar) er opstillet. Det har givet luft til at lave formidlingszoner med mulighed for rådgivning og vej- 

ledning i de enkelte fag, og det er jo en del af vores kerneopgave.   

 

Dørene åbnes igen for publikum, når vi møder ind efter sommerferien d. 2. august 2021.  

Kig forbi til den tid i samlingerne – eller evt. i forbindelse med næste møde i Det Rådgivende Udvalg, 

  som afvikles fysisk i Haderslev d. 6. december. 

 

CFU-ledelsen informerede om den række af projekter (også nationale), som vi aktuelt varetager  

på CFU, trods forsinkelse grundet Coronalukning. F.eks. det brobyggende NCFF projekt.  

(Elevmøder som didaktisk design i tyskfaget). Andre projekter er opstået under lukningen. F.eks. 

 DLtP-projektet. (Projekt Distance Learning through Play – i samarbejde med LEGO) 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://wiki.mitcfu.dk/
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Pkt. 4. ProfessionsFestival på UC SYD 9. og 10. september 2021 v/Dorthe Kingo Thruelsen 

 

Dorthe Kingo Thruelsen orienterede om den kommende ProfessionsFestival - 

Et nyt tiltag fra vores nye rektor - og der vil være aktiviteter på campus både i Esbjerg, Haderslev, 
Kolding og Aabenraa. Ideen er at skabe en ny årlig tradition – et forum for drøftelse af 
professionsidentitet og -værdier.  

Festivalen åbnes af forskningsministeren og bestyrelsesformanden, og den har til formål at samle 
studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og lokale til en ”fælles samtale” på højskoleniveau. 
Der vil blive diskuteret professioner, og der vil være politiske debatter samt eksterne og interne 
oplægsholdere - koncerter for studerende og medarbejdere og meget mere. Programmet er stadig 
under udvikling. 

CFU deltager også på festivalen med læremiddelformidling, kulturtiltag, Film og TV osv. Vi efterlyser 
idéer fra Det Rådgivende Udvalg – Hvad skal der til, for at man dukker op? Hold øje med programmet. 

Professionsfestival – med hoved, hånd og hjerte | UC SYD 

 
Pkt. 5. Evt. 

 

CFU, UC SYD er i gang med at få udarbejdet en forretningsorden, som bliver fremlagt på næste 
Rådgivende Udvalgsmøde i december. 

 

Der er sendt invitation ud til medlemmerne til ”Temamøde 2021 mellem bestyrelsen og 
uddannelsesudvalgene”. Tilmelding sker via Nem Tilmeld senest 27. august 2021: 
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1043/ 

 

Det Rådgivende Udvalg ligestilles med uddannelsesudvalgene og er dermed inviteret.   

Dorthe Kingo Thruelsen påpegede, at bestyrelsen betragter alle disse udvalg som vigtige 
samarbejdspartnere i forhold til udvikling af strategi og netværk i regionen.  

 

Næste møde foregår (fysisk) mandag d. 6. december kl. 12 – 15 i Haderslev (inkl. let frokost ved 
mødestart). Vi modtager meget gerne punkter til dagsorden.  

 
 

   På vegne af  

   Institutchef  
   Dorthe Kingo Thruelsen 
 
 

 Annette Als Schallert 

 Sekretær 

 

Vedhæftede bilag: 

- Slides, Strategi 2025  

- Organisationsdiagram 

 

 

 
 

https://www.ucsyd.dk/professionsfestival
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1043/

