Brøndby, den 7. september 2020

Referat af møde i DHF’s UU
Torsdag den 27. august 2020 kl. 18.00 – 21.00
på Severin Kursuscenter, Middelfart
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov
Hansen (DBH), Torben Schou Malmros (TSM) og Ulrik
Jørgensen (UJO).
Afbud fra Jakob Vestergaard (JV og Ole Bruun Andersen (OBA).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Online-kurser
Der har været en del ’støj’ omkring online-kurserne og OBA’s
dobbeltrolle i den forbindelse. Derfor har OBA nu valgt at trække
sig fra DHF’s UU. BN beklagede denne udvikling – ikke mindst
fordi OBA hele tiden har spillet med åbne kort (jf. UU-møde
11.11.19 – pkt. 3).
BN har undersøgt, om der er reel modstand mod at anvende
onlinekurser, men det synes ikke længere at være tilfældet.
DBH kunne oplyse, at der i alt har været deltagelse af 400
kursister på forårets online-kurser – heraf 235 på de fælles
FHF/JHF-kurser. Der har generelt været gode tilbagemeldinger
fra deltagerne og kurserne har genereret et overskud.
UU konstaterer, at corona-situationen har gjort det muligt at
opnå nogle erfaringer med anvendelsen af online-kurser og at
de første erfaringer generelt har været positive.
Deltagerdata og deltagerevalueringer skal analyseres grundigt
med henblik på at afdække, hvordan online-kurser kan indgå i
kursusprogrammet fremover. UU vurderede derfor, at det var for
tidligt at konkludere på fremtidsperspektiverne.
Det kan dog allerede nu fastslås, at instruktøropgaverne skal
fordeles på flere, så online-kursisterne møder forskellige instruk-

tører. Det må i høj grad også pointeres, at forberedelsen til
online-kurser kræver tid og knowhow.
Da Covid19 fortsat er til steder og skaber ’hotspots’ rundt
omkring og da der kan være utryghed forbundet med deltagelse
i tilstedeværelseskurser, besluttede UU at udvide prøveperioden
for anvendelse af online-kurser. Det blev præciseret, hvilke typer
kurser der kunne udbydes som online-kurser.
Det blev samtidigt slået fast, at tilstedeværelseskurser fortsat er
det primære produkt. Online-kurser kan være et supplement.
TSM vil tage op til drøftelse i HRØ, om HRØ skal medvirke i
udbuddet af online-kurserne.
Der blev foreslået en økonomi-model, hvor deltagerindtægten
går tilbage til det distriktsforbund, som kursisten tilhører.
Beslutninger:
 Prøveperioden for afvikling af online-kurser forlænges
til den 31. december 2020.
 Der kan i den pågældende periode afvikles BTU
overbygningsmoduler samt inspirationskurser for
ungdomstrænere som onlinekurser.

Punkt 2

Uddannelsesstrategi.
Der har henover sommeren været en del postyr omkring igangsættelsen af et arbejde med en ny uddannelsesstrategi. BN suppleret af OL og UJO redegjorde for forløbet.
UU undrer sig over forudsætningerne for igangsættelsen af arbejdet og den mangelfulde kommunikation i den forbindelse.
UU er også af den opfattelse, at et strategiarbejde på uddannelsesområdet til enhver tid må være forankret i UU.
Udvalget ser muligheder i en ny strategiproces, som kan skabe
øget opmærksomhed om forbundets uddannelsesaktiviteter og
bane vejen for nye veje at løse uddannelsesopgaverne på.
Beslutning:
 UU afventer DHF’s repræsentantskabsmøde og
udvalgets sammensætning herefter, inden der kan
arbejdes videre med en strategiproces, som UU
naturligvis har stor interesse i.

Punkt 3

Opgaver her og nu. Prioritering.
Da behandlingen af pkt. 1 og 2 trak ud, måtte dette punkt
udsættes til næste møde.

UJO

