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Referat af møde i 
Det Rådgivende Udvalg for Center for Undervisningsmidler, UC SYD 
 
Torsdag den 1. december 2022 på UC SYD, Campus Haderslev 

  
Deltagere: Signe Nielsen (Danmarks Lærerforening), Henrik Greis Andersen (Børne- og 
Kulturchefforeningen), Marie Søgaard Fink (Børn og Skole, Sønderborg Kommune), Pia Tønnes 
(Danmarks Skolelederforening), Lotte Klein (Uddannelsesforbundet VUC), Gia Schultz (Danmarks 
Skolelederforening), Morten Mærsk Schmidt (Børn og Kultur, Esbjerg Kommune), Lis Kruse Olsen 
(Handelsskolerne), Lene Pagh (Kommunekontaktrådet). 
 
Deltagere fra UC SYD: Chef, Institut for skole UC SYD Dorthe Kingo Thruelsen, CFU-leder Tina 
Kolding, konsulent Chris Krogsøe Mienert, konsulent Susanne Ries, referent Annette Schallert. 

 
Pkt. 1. Nyt fra Institut for skole 
Ved Institutchef Dorthe Kingo Thruelsen 
 
Velkomst og orientering om omlægninger på CFU. 
Fra 01.12.2022 er der kun 1 CFU-leder i UC SYD: Tina Kolding Christensen. 

 
Pkt. 2. Den nye læreruddannelse 
Fra forligsteksten: 
Læreruddannelsen skal I samarbejde med skolerne danne og uddanne de studerende til at varetage 
undervisningen i folkeskolen og bidrage til høj kvalitet i varetagelsen af folkeskolens opgave. 
Dorthe orienterer om de nye tanker i uddannelsen, og hører gerne, hvilke perspektiver udvalgets 
medlemmer ser. 
 
Institutchef Dorthe Kingo Thruelsen fortalte om den ny integrative læreruddannelse og hvilke 
konsekvenser det får for UC SYD. Se vedhæftede slides. 
 
Efterfølgende var der drøftelser bl.a. om hvordan den nye læreruddannelse kan samarbejde med 
forældre og elever, forholdet til læreruddannere og lærerforeninger. Mere inddragelse og ansvar  
for de studerende og mere fysisk tilstedeværelse på skolerne. Ressourcer, uddannelses- og 
skoleudvikling. Kvalitetssikring. 

 
Pkt. 3. Projektet ”Brobyggende elevmøder som didaktisk design i tyskfaget” 
Projektet ”Brobyggende elevmøder som didaktisk design i tyskfaget” er et to-årigt projekt (2020-2022), 
som blev støttet af National Center for Fremmedsprog. Projektet har sigte på at udvikle didaktiske 
designs for tyskundervisningen, som styrker såvel grundskoleelevers som gymnasieelevers interesse for 
tyskfaget. CFUs pædagogiske konsulent i tysk præsenterer 10 anbefalinger til brobyggende elevmøder i 
tyskfaget. 
 
Ved pædagogisk konsulent Susanne Ries 
Se vedhæftede slides. 
Susanne gennemgik projektforløbet og de 10 anbefalinger – hvad man skal huske, når man vil 
gennemføre sådan et projekt.  
Det blev efterfølgende drøftet hvordan projektet kan bruges til diverse andre skoleformer og hvordan det 
virker didaktisk i forhold til klasser med svage elever i tysk. Projektet er blevet godt modtaget, men var 
også meget tidskrævende at gennemføre.  
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Pkt. 4.  Nyt fra CFU 
Ved CFU leder Tina Kolding 
 
Tina Kolding orienterede om KursKultur dansk/tysk kageprojekt og omdeling af den bog med 
kageopskrifter, som blev resultatet af projektet. Flere projekter er på vej med nye bevillinger til 
grænseoverskridende projekter. 
 
Chris Mienert, pædagogisk konsulent CFU, præsenterede et nyt tiltag på CFU: ”Lyd” 
Se vedhæftede slides. 
Lydbøger har vi haft i mange år, men nu kan man under ”søg i samlingerne” på Mitcfu finde menupunktet 
”lyd”. Dette dækker udover lydbøger også podcasts, lydfortællinger osv. Materialet er gratis fra Mitcfu og 
kan lånes til klassen. Mere information herom kan fås ved CFUs danskkonsulenter, Martin Bach Poulsen 
mbap@cfu.dk og Majbritt Sommer Christensen mchr@ucsyd.dk  
Man kan også som noget nyt låne julefilm som spillefilm. 
 

Efterfølgende debat om fordele ved lydbøger, appwriter og podcastapp. CFU får snart adgang  
DR podcastarkiv.  
 
Tina Kolding berettede i forhold til CFU UC SYDs årshjul og på landsplan om svære tider for CFU kurser.  
Vi opretter kun nødvendige kurser og prøver at finde en balance. Kurserne er som regel korte kurser (3 
timer) men vi har også dagskurser med læreruddannelsen som ”Musikfagets dag” (Haderslev) og 
”Håndværk og Design” (Esbjerg). 
På landsplan foregår Lærfest 2023 d. 19.-20. april på Aarhus Congress Center & Musikhus. (Flyers blev 
omdelt på mødet). Tilmelding kan ske gratis fra 6. januar 2022  
Se https://www.tilmeld.dk/laerfestaarhus/signup Fremover vil der kun være 1 messe årligt, 
formodentlig skiftevis i København og Aarhus.  

 
Eventuelt 

 
Susanne Ries, pædagogisk konsulent CFU, gjorde opmærksom på bogen ”Undervisning i 
sprogfag”, hvor det omtalte brobygningsprojekt beskrives i kapitel 9 v/Camilla Hansen og 
Kathrine Gravholt, UC SYD. 
 

Chris Mienert, pædagogisk konsulent CFU spurgte til, om der er noget vi kan gøre endnu bedre? 
 
I forhold til Film og TV blev der efterlyst en ”manual”, som CFU måske kan stå for. Hvad må man / må 
man ikke og bedre synlighed for disse tjenester. Eller konkret hvad tilbyder CFU i den forbindelse/ og 
hvad tilbyder vi ikke. 
 
Der blev udtrykt ønske om at Udlån Jels i højere grad kunne være ramme om Rådgivende 
Udvalgsmøder, for at få fornemmelsen af ”Udlån”. 
 
Næste møde foregår d. 01.06.2023 kl. 09-12 i Jels (inkl. let frokost). Vi modtager meget gerne punkter til 
dagsorden.  

 
Der vedhæftes følgende slides: 
Integrativ LU, Brobygning præsentation, Lydbøger samt blanket til km. godtgørelse. 
 

   På vegne af  
   Institutchef  
   Dorthe Kingo Thruelsen 
 
 Annette Als Schallert 
 Sekretær 
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