Nyborg, den 13. november 2020

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 4. november 2020 kl. 17.30 – 21.00
på Scandic Hotel Odense
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard
(JV), Dennis Byskov Hansen (DBH), Torben Schou Malmros
(TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO).
Afbud fra Lise Rosenfeldt Laursen (LRL).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Kurser i corona-tiden.
De nye corona-restriktioner (fra uge 44) har foranlediget til en
opdatering af corona-protokollen for afvikling af kurser: UJO
redegjorde kort for indholdet.
TSM oplyste, at man i HRØ har anvendt protokollen som
udgangspunkt for nogle specifikke retningslinjer for kursister,
instruktører og medier. TSM rundsender disse til resten af
udvalget.
DBH foreslog, at man for at være på forkant med udviklingen
kunne udarbejde protokoller som var anvendelige på hvert af de
fem risikoniveauer i det nye varslingssystem.
UU drøftede de forestående kursusarrangementer og perspektiverne for disse.
FHF har fortsat fuld gang i online-kurserne i samarbejde med
Academy4Coach (A4C).
JHF testede en model for live streaming kursus primo oktober.
Der var nogle udfordringer af teknisk karakter. JHF har planer
om at gennemføre en ny test med anden teknologi inden for den
nærmeste fremtid.

UU konstaterede, at online-kurser – med eller uden corona – er
kommet for at blive og skal regnes med som en fremtidig ’uddannelseskanal’. Kurser med fysisk tilstedeværelse vil dog
fortsat være den primære ’kanal’.
Vi indsamler p.t. erfaringer med onlineafvikling. I det indgår både
erfaringer fra FHF/A4C og JHF lige som vi følger hvordan andre
organisationer anvender webinarer/online-kurser.
Beslutninger:
 Det påtænkte fjerde weekendseminar på Talenttræneruddannelsen gennemføres ikke. I stedet anvendes
’Plan D’ med en kombination af online-kursus og lokale
tilstedeværelseskurser i mindre grupper.
 Master Coach-eksamen gennemføres som planlagt.
 Perioden for indsamling af erfaringer med online-kurser
forlænges til 1. februar 2021.
 Efter indsamlingsperioden fremsender UU en indstilling
til bestyrelsen i forhold til fremtidens online-kurser i
DHF-regi – forventeligt sammen med en ansøgning om
finansiering.

Punkt 2

Ny videns- og uddannelsesstrategi.
BN kunne oplyse, at han havde holdt møde med Lene Karsbæk.
Det er aftalt, at strategiarbejdet genoptages i marts 2021.
UU drøftede et oplæg fra BN vedrørende mulige elementer i den
fremtidige strategi. Drøftelsen omfattede også BN’s tanker om
indlæg på bestyrelsesmødet i november. UU gav BN feedback
på disse overvejelser.
Udvalget blev præsenteret for det aktuelle arbejde med DIF’s
strategispor for perioden 2022-25. Der var særligt tre af
sporene, som UU så potentialer i
Beslutning:
 UU gav BN mandat til at formidle UU’s input til arbejdet
med DIF’s stragtegispor.

Punkt 3

Uddannelse af børnetrænere.
Et oplæg fra Katrine Thoe Nielsen (KTN) til en online-udgave af
Børnehåndbold Symposiet blev kort præsenteret og drøftet. BN
og DBH bliver UU’s repræsentanter i en sparringsgruppe
vedrørende den videre planlægning.
Arbejdsprocessen med videreudvikling af materialer til
Børnetræneruddannelsen kører. KTN og arbejdsgruppen har
været samlet to gange og det næste konkrete arbejde bliver at
producere nogle supplerende træningsvideoer.

Punkt 4

Aktuelle indsatser og arbejdsopgaver.
Der var en kort opfølgning på drøftelser på UU-mødet den 30.
september.
UU-medlemmernes roller og mulige ansvarsområder blev kort
berørt.
Beslutninger:
 BN/UJO udarbejder en ansøgning om tilskud fra de
klausulerede midler til fremme af foreningskurser i
corona-tiden (jf. pkt. på UU-mødet 30.09.20).
Det skal vurderes, om mødet i stedet kan afvikles i
foråret 2021.
 UJO opstiller ’katalog’ over mulige ansvarsområder for
UU-medlemmerne.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Orientering.
a. Fra formanden
Intet at referere.
b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
DBH kunne fortælle, at der havde været afholdt et par onlinemøder i det jyske UU. Alle er i større eller mindre omfang
påvirkede af corona-situationen.
c. Fra udviklingsafdelingen
Kursusprogrammet for elitetrænerkurserne i 2021 er tæt ved at
være på plads.
Der arbejdes med forberedelsen af Master Coach-eksamenerne
den 21. november og 5. december.
EHF afvikler i november PRO License renewal course online
som erstatning for de mange aflyste symposier etc. Der er
tilmeldt 16 DHF-uddannede trænere til dette online-kursus.

Punkt 6

Eventuelt.
JV kunne fortælle, at han havde været i kontakt med Puma
angående profiltøj til udvalget. Han udsender mail med henblik
på indsamling af tøjstørrelser.

UJO

