Referat af møde i
Det Rådgivende Udvalg for Center for Undervisningsmidler, UC SYD
Tirsdag d. 25.09.2018 kl. 12:30-14:30,
UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Til stede: Mogens Lindved (Danmarks Lærerforening), Thomas Bjørndal (Gymnasieskolernes Lærerforening), Gia Schultz
(Danmarks Skolelederforening), Gitte Vest Barkholt (Danske Gymnasier), Henrik Greis Andersen (Børne- og
kulturchefforeningen), Lene Hedeager Pagh (Kommunekontaktrådet), Lisbeth Schøler Warming (Dagtilbud og Skole, Vejen
Kommune).
Fra CFU, UC SYD deltog: CFU-chef (Institutchef for Læreruddannelsen og repræsentant for UC SYD) Lars Breinholt
Søndergaard, CFU leder Tina Kolding Christensen, CFU leder Pernille Moretto Jørgensen, daglig leder udlån Alice
Petersen, pædagogisk konsulent Chris Krogsøe Mienert samt referent Annette Schallert.

1. Velkomst v/ CFU chef Lars Breinholt Søndergaard
Lars Breinholt Søndergaard indledte mødet med en kort velkomst.
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
2. Drøftelse og information fra temamødet med bestyrelsen tidligere på dagen v/Lars Breinholt
Søndergaard
Nogle af mødedeltagerne havde forinden mødet i ”Det Rådgivende Udvalg” sammen med
repræsentanter for CFU deltaget i formiddagens temamøde med bestyrelsen om strategisk
rammekontrakt.
Lars Breinholt Søndergaard opsummerede fra temamødet med bestyrelsen, hvor det blev drøftet,
hvordan uddannelsesudvalgene kan bidrage til den strategiske rammekontrakt. Hvordan man
rekrutterer flere studerende og gør dem kompetente til jobs? Hvordan man sikrer høj studieintensitet
og læringsniveau, og hvordan kvalitet frem for kvantitet opnås.
Lars rundede punktet af og fortalte, at temaet ved disse møder med bestyrelsen varierer.
Vi vil vurdere, om vi også næste år planlægger med sammenfald af dato for de to møder.
3. CFU, UC SYD – Aktuelt lige nu v/ledelsen på CFU
Ny ledelsesstruktur og forankring på CFU:
Lars Breinholt Søndergaard orienterede om den nye organisering af CFU.
Tidligere CFU chef John Snedker er ny Strategisk chef ved UC SYD. Baggrunden for oprettelse af
stillingen som strategichef er blandt andet, at man vil sikre intern kvalitet med fokus på de
studerende og opfylde de stigende krav til koordinering og ministeriel afrapportering.
CFU er fremadrettet en del af læreruddannelsessøjlen, hvor Lars Breinholt Søndergaard er
institutchef og Pernille Moretto og Tina Kolding er CFU ledere. Pernille og Tina bedriver fælles
ledelse i forhold til alt, hvad der har med CFU at gøre - økonomi, strategi, personale og drift.
Alice Petersen fortsætter som daglig driftsleder af Udlånsafdelingen.
Læreruddannelsen og CFU har mange fælles snitflader og vi ser frem til at udnytte den synergi i
endnu højere grad.
Fra medlemmerne blev der udtrykt lidt bekymring, om man fortsat kan regne med den samme
prioritering – f.eks. for ungdomsuddannelses-området. Hertil blev der svaret, at det fortsætter som
hidtil.
Der blev samtidig spurgt til, om der procentvis bliver målt på CFUs servicering af folkeskoleområdet
kontra ungdomsuddannelserne. Det er meget svært at sætte en procentsats på, da en del af de
ydelserne, som findes på ungdomsuddannelsesområdet leveres fra det nationale samarbejde. Film
og TV-området er fx i rivende udvikling, og det er en af de CFU-ydelser, som
ungdomsuddannelsernes gør stor brug af.

Aktuelt omkring kurser:
Kursusaktiviteten ved CFU er igen stigende. CFUs pædagogiske konsulenter har igen i år planlagt
mange forskelligartede kurser. Fx ”Livet i skyttegravene”, som blandt andet præsenterer mulige
udlånskasser fra CFU. Alice Petersen påpeger, at der var stor ”run” på udlånskasserne efter
følgende. Vi oplever ”win-win” på den slags kurser.
Kort omtale af ”Danmarks Læringsfestival” http://danmarkslaeringsfestival.dk/ og ”Skolemessen”.
http://skolemessen.dk/. Her er tale om et nationalt samarbejde, hvor CFU arrangerer og har egen
stand. Vi håber at se jer på standene.
Aktuelt omkring ultra:bit:
Projektet er kommet godt i gang. Mere herom v. pædagogisk konsulent Chris Krogsøe Mienert
senere i referatet.
Medlemmerne fra ”Det Rådgivende Udvalg” roste tiltaget som velorganiseret og udtrykte tilfredshed
med, at CFU er involveret.
Samarbejde med faglige foreninger:
CFU samarbejder på forskellig vis med faglige foreninger. Et eksempel på et succesfuldt samarbejde
kan nævnes den årlige Sandbjergkonference, arrangeret PLCF-Sønderjylland
http://cfusyd.cubeweb.dk/templates/side.asp?kursus=11127&subm=&pid=4954&status=kursusdetaljer
&hl1=Sandbjerg%202018. Til gengæld er det ikke lykkedes at finde opbakning til ”Efterskolernes

Dag”, som vi udbød sammen Efterskoleforeningen Syd- og Sønderjylland, hvorfor dagen måtte
aflyses. Vi indgår gerne i forskellige samarbejder med faglige foreninger.

Projekter:
CFU indgår i forskellige projektsamarbejder:
”Kulturakademi.dk” http://www.kulturakademi.dk/ (læringstilbud i det dansk-tyske grænseland).
”Dansk Tysk Ungdom skaber fremtiden” https://www.interreg5a.eu/dk/blog/tysk-dansk-ungdomskaber-fremtid-2/ , hvor elever fra begge sider af grænsen mødes og lærer hinandens forskellige
kulturer, værdier m.m. at kende. Formålet er at udvikle og offentliggøre visioner for en fælles
bæredygtig fremtid for at skabe en samfundspolitisk debat. Se omtale i TV SYD:
https://www.tvsyd.dk/nyheder/24-10-2018/1930/quiz-pa-dansk-og-tysk?v=0_9ku84gxg
4. Store larmeuge – vi sætter fokus på teknologiforståelse v/Chris Krogsøe Mienert
a) En generel snak om teknologiforståelsesbegrebet. Hvad er baggrunden for at vi taler om
teknologiforståelse? – Hvordan fylder det hos jer? – Hvordan fylder det i Læreruddannelsen?
– Hvordan fylder det hos CFU?
Pædagogisk konsulent Chris Krogsøe Mienert ckmi@ucsyd.dk gennemgik begrebet
”Teknologiforståelse” (pp vedhæftet). Teknologiens indflydelse på vores adfærd. Hvordan den
designes til, at vi ”bliver hængende” og den manglende fokus på den etiske dimension.
b) DR Ultra og hele Danmark går ultra:bit i uge 39. CFU er med, og vi går på mødet i dybden
med micfro:bits – deres anvendelse og funktion v/pædagogisk konsulent Chris Mienert.
Læs mere på https://www.dr.dk/skole/ultrabit
Levering af ultra:bit materialer og undervisning til skolerne er i fuld gang.
På mødet fik deltagerne lejlighed til at afprøve det elevmateriale 4. klasse eleverne modtager i
projektet.

5. Øvrige emner af fælles interesse
Det blev meddelt fra udvalget, at SKODA https://skoda.emu.dk/ bliver lukket til nytår, men fremover
kan købes som enkeltprogrammer.

6. Sparring og spørgsmål
Ingen kommentarer

7. Afslutning – og fastsættelse af næste møde
Næste møde forventes afviklet ultimo februar 2019 på UC SYD, Campus Haderslev.
Nærmere herom senere.
Der ydes kørselsgodtgørelse efter Statens regler: Lav takst til og fra mødet.

Referat godkendt d.: 19.11.2018

På vegne af Institutchef for Læreruddannelsen, UC SYD Lars Breinholt Søndergaard

Annette Als Schallert

/ . Vedhæftede bilag
Præsentation ved Chris Krogsøe Mienert
Km. godtgørelsesbilag

UC SYD
Center for Undervisningsmidler

