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1. Velkommen, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere: Inge Marie Møller - UAO Horsens (PKL), Lars Høj - UAO Hjørring, Heidi Chri-

stensen - UAO Herning, Line Borregaard - UKYL Horsens, Vinnie Greve – UKYL AUH, Ida 

Kirkegaard – UKYL AUH, Maria Stentebjerg – UKYL AUH, Eva Kleberg – Ledende overlæ-

ge Randers, Jens Christian Tofteby – UAO Viborg, Helle Larsen – UAO Aalborg, Anja 

Kirstein – UAO Aalborg, Anya Eidhammer – UAO Hjørring, Pia Colding – UKYL Hjørring, 

Susanne Axelsen – UAO AUH, Sarah Berg – repræsentant fra FYGO, Sanne Steenfeldt -

referent, VUS. 

 

Afbud: Kirsten Marie Schiøtt – UAO AUH, Malou Barbosa – repræsentant fra FYGO, Su-

sanne Ledertoug – UAO Randers. 

 

Beslutning 

 

Inge Marie bød velkommen og præsenterede et nyt koncept for uddannelsesudvalgsmø-

derne, hvor der engang imellem vil være et tema, som udvalget får mulighed for at ar-

bejde i dybden med på mødet. Dagens tema var EDU-it og kompetencevurderingsmeto-

der. 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Bilag 

 Dagsorden, gyn-obs, 25. maj 

 

2. Nyt fra PKL 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

PKL orienterer om status på igangværende aktiviteter i specialet. 

Herunder præsentation af bemandingsoverblik for samtlige afdelinger og status for de 
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intro-uddannelsesprogrammer, som blev behandlet i Udvalget for Godkendelse af Ud-

dannelsesprogrammer den 4. maj. 

 

Beslutning 

 

Inge Marie orienterede om følgende: 

  

Uddannelsesprogrammer 

Alle uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen er blevet (betinget) godkendt 

i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP). 

Flere er allerede på hjemmesiden og andre mangler få rettelser. 

Videreuddannelsessekretariatet og PKL roser måden, processen har forløbet på. 

Udvalget besluttede, at uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen skal revideres 

inden for ca. et halvt år og at der også denne gang skal planlægges en work-

shop/skrivedag. 

 

Datoen for workshop/skrivedag bliver den 21. februar 2019 i Regionshuset i Viborg. 

Deadline for færdiggørelse af programmerne planlægges, når PKL kender mødedatoerne 

i 2019 for UGUP. 

   

Akutmedicin (se slides fra PKL) 

Målbeskrivelsen er godkendt. De første i-læger er ansat. 

Der arbejdes nu lokalt med uddannelsesprogrammer for akutmedicin. 

PKL opfordrede til, at de enkelte UAO'er er opmærksomme på betydningen af program-

sammensætningen, da målbeskrivelsen giver meget brede rammer for, hvad der er mu-

ligt. Det blev aftalt, at udvalget ved næste møde drøfter de lokale planer med henblik på 

en tværgående koordinering. 

  

Forhåndsgodkendelse af I-stillinger 

Der har tidligere, blandt specialets UAO'er, været en fælles holdning om, at i-stillinger 

tidligst forhåndsgodkendes efter 8 måneder. 

Den praksis gør sig ikke gældende i andre specialer eller i de øvrige Videreuddannelses-

regioner. Der er derfor ikke belæg for at opretholde 8 måneders kravet. 

PKL gjorde opmærksom på, at der fortsat ikke bør forhåndsgodkendes, hvis der er stor 

tvivl.  

  

Deloperationer 

Der er variation i, hvordan de forskellige afdelinger ser på deloperationer. 

Emnet tages derfor op i UU med henblik på at få etableret en fælles holdning. 

 

Kurser 

AMEEE Basel ultimo august 

UKYL kursus  i København 20. juni (YL) 

NASCE 2018, 4-6. oktober i København (simulation) 

Patientinddragelse i forskning 12. juni  

  

Lægeforeningens konference om uddannelse - takehomes (se slides fra PKL, 14-

19) 
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Susanne Ledertoug deltog på konferencen. 

  

 

 

 

 

Årets emner: 

  

 
 

Takehomes: 

 

 
 

Bemandingsoverblik 

PKL orienterede om, hvordan bemandingen på de forskellige afdelinger ser ud nu og til 

1. oktober 2021. Overblikket er et øjebliksbillede og kan variere i takt med indmeldingen 

af eksempelvis barsel, orlov til forskning osv.  

  

  

  

3. Orientering om forskningstræning 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

 

Ida Kirkegaard er ny hovedkursusleder for forskningstræningen. 

 

Beslutning 

 

Ida orienterede om forskningstræningen. 

  

Specialet har tidligere brugt Aarhus Universitets modul 2. Kurset er nu gjort specialespe-

cifikt, således at alle kurser i forskningstræningen er specialespecifikke. 

Samtlige kurser evalueres godt. Der er afviklet evalueringsdag i januar, hvor samtlige 

forskningstræningsprojekter blev godkendt. 

  

Generelt kommer de fleste uddannelseslæger i gang med forskningstræningen i god tid, 

men der er få, som kommer i gang på bagkant. 

Ida lagde op til, at UAO'erne opfordrer de uddannelsessøgende til at komme i gang alle-

rede i fase 2. 

  

Den lægefaglige indstilling for forskningstræning skal revideres i slutningen af året. 

Inge Marie, Ida og Sanne har opgaven. 

  

 

 

4. Nyt fra FYGO 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Line Borregaard orienterer om nyt fra FYGO. 

 

Beslutning 

 

Simulationskursus i akut obstetrik på Cames, Herlev. 

Et heldagskursus. 24 kursister. Full skale in situ simulation.  

Pålagt forberedelse, prætest og efterfølgende posttest. Der er udarbejdet lommekort. 

Meget gode evalueringer.   

  

FYGO podkast  
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I samarbejde med læge Ninna Hinchely Ebdrup. Hun har lavet 5 podkast for FYGO. De 

kan høres på FYGO.dk.  

  

FYGO internat 

Gynækologisk onkologi. Fin tilslutning med 60 deltagere. Både H og I læger (40 % var 

kursister. Ingen var før intro). Generalforsamling med kampvalg til samtlige poster. 

Fremlæggelse af 2 forskningstræningsprojekter - vinderne i Nord og Midt.  

  

FYGO prisen 

Endnu en fra vores uddannelsesregion. Anya Eidhammer UAO Hjørring. Stort tillykke. 

  

NFOG kongres Odense juni 2018 

FYGO har arrangeret et udvekslingsophold for vores yngre nordiske kollegaer forud for 

kongressen. Hvor de får mulighed for at følge en yngre dansk kollega på arbejde. De er 

indkvarteret hos en dansk yngre læge. Der kommer 5 yngre nordiske læger. Bl.a. en i 

Aalborg og en i Aarhus. FYGO arrangerer precongress dinner for alle yngre læger i sam-

arbejde med Bayer.  

  

  

  

5. Nyt fra UU 

Det indstilles, 

udvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Sagsfremstilling 

 

Anja Kirstein orienterer om igangværende aktiviteter i UU. 

 

Beslutning 

 

Der er valgt en ny bestyrelse i UU. 

Uddannelsesudvalget arbejder videre med den nye målbeskrivelse. 

Næste møde er 5. juni. 

 

Anja sørger for, at der på næste møde dagsordenssættes et punkt om deloperationer. 

  

  

 

6. Nyt fra VUS 

Det indstilles, 
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at udvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

 

 

Besatte og ubesatte forløb  

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. november 

2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab 

til karrierevejledning af uddannelsessøgende. Videreuddannelsessekretariatet forventer 

en øget besættelse af i-stillinger i løbet af 2018 og lav søgning til h-forløb indtil 2020. 

  

 

Beslutning 

 

Sanne orienterede om nyt fra VUS. 

  

Herunder at hun går på barsel fra 14. august og forud for det holder fire ugers ferie. 

Det vides endnu ikke, hvem der bliver ny sagsbehandler for specialet. 

Bilag 

 Indberetning-i-og-h-nord-november-2017 
 

  

7. Status og plan for i-kurser 

Det indstilles, 

at udvalget fastlægger en plan for de kommende kurser i juni 2018. 

 

Sagsfremstilling 
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Det er derfor HE Vest, der står for de kommende obstetriske kurser juni 2018. 

 

Beslutning 

 

Afdelingen i Herning afholder obstetrisk kursus i juni. 

 

Derefter holder afdelingen i Randers gynækologisk kursus i december 2018. 

Afdelingen vil her fokusere på brug af transfer, som fortsat er et indsatsområde i specia-

let ift. kurser. 

  

 

 

8. Orientering om seneste ansættelsesrunde 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Formand for ansættelsesudvalget Heidi Christensen orienterer om ansættelsesrunden 1. 

halvår 2018. 

  

 

Beslutning 

 

Heidi orienterede: 

Der var 9 ansøgere til 5 stillinger. 
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9. Orientering om ændring i lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger 

Det indstilles, 

at udvalget drøfter de eventuelle uddannelsesmæssige konsekvenser af sammen-

lægningen. 

at udvalget godkender ændringerne i den lægefaglige indstilling. 

 

Sagsfremstilling 

 

Regionsrådet Region Nordjylland har vedtaget en sammenlægning af hospitalet i Thisted 

med Aalborg Universitetshospital. Det sker fra 1. maj 2018. 
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Sammenlægningen betyder blandt andet, at der skal laves en korrektion i den lægefagli-

ge indstilling for introduktionsstillinger, da introduktionstillingen mellem Thisted og Aal-

borg nu formelt set hører under Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at de 0,33 

årsværk fra Thisted flyttes til Aalborg Universitetshospital. 

PKL har været i kontakt med Susanne Nøhr, UKO på Aalborg Universitetshospital, der 

oplyser, at organiseringen først falder på plads omkring 1. juli. Afdelingen i Thisted har 

pt. selvstændig ledelse. Susanne Nøhr formoder, at uddannelsesstillingen fortsat skal 

inddrage Thisted-matriklen som planlagt. 

  

 

Beslutning 

 

Udvalget drøftede de forventede uddannelsesmæssige konsekvenser. Der er en forvent-

ning om, at det nu bliver administrativt nemmere og mere fleksibelt at udnytte uddan-

nelseskapaciteten i Thisted. For eksempel ved at lave enkelte uddannelsesdage på ma-

triklen. 

  

Udvalget godkendte den mindre ændring i den lægefaglig indstilling, hvor 0,33 årsværk 

flyttes fra hospitalet i Thisted til Aalborg Universitetshospital. 

Sanne orienterede om, at den ændrede lægefaglige indstilling nu sendes i høring og be-

handles på næste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Bilag 

 lfi-for-i-gynakologi-og-obstetrik-27-9-17 
 

  

10. Opdatering vedr. transvaginal UL simulationsprojekt 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Susanne Axelsen orienterer.  

Projektet blev præsenteret af Anne Gamst ved seneste uddannelsesudvalgsmøde den 1. 

december 2017. 

Den største udfordring var på daværende tidspunkt, at få specialets yngre læger til at 

udfylde de planlagte skemaer. Det blev derfor aftalt, at specialets UAO'er fremadrettet 

skulle tage imod skemaerne fra de yngre læger og videreformidle til Anne. 

 

Beslutning 



 

 

Gynækologi og obstetrik - uddannelsesudvalg 25. maj 2018 

 

10 

 

Susanne Axelsen orienterede om projektet.  

Den foreløbige konklusion er, at der er stort udbytte ved en relativ lille investering (ca. 6 

timers simulationstræning). 

  

Der arbejdes på at lave projektet til et regulært ph.d.- projekt, der falder i fire delprojek-

ter. Susanne opfordrede endnu engang til at udfylde måleskemaer (14 pr. uddannelses-

læge). 

  

  

  

  

11. Opdatering teamtilknytning for fase 2 og 4 læger på AUH 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Susanne Axelsen orienterer. 

  

 

Beslutning 

 

Susanne orienterede om status for den nye struktur med teamtilknytning for hovedud-

dannelseslæger på AUH. 

  

Overordnet set fungerer teamstrukturen rigtig godt. Uddannelseslægerne opnår de kom-

petencer de skal, men har teamtilknytningen i længere tid, hvilket giver en større faglig 

sikkerhed og en øget motivation. Som udgangspunkt fordeles uddannelseslægerne i te-

ams efter eget ønske. 



 

 

Gynækologi og obstetrik - uddannelsesudvalg 25. maj 2018 

 

11 

  

Hvert team er blevet bedt om at udpege en teamkoordinator, som har fokus på uddan-

nelse af teamets uddannelsessøgende. Derudover har hvert team lavet en skabelon for 

opholdet og er blevet bedt om at synliggøre de kompetencer, som ligger inden for tea-

mets område. Status er at uddannelseslægerne opnår de procedurer, som de skal og får 

den nødvendige supervision. H-lægerne varetager desuden undervisning/supervision af 

i-læger og AP-læger. 

 

Det var planen, at alle uddannelsessøgende skulle have sammen vejleder gennem hele 

forløbet (fase 2 + 4). 

Det har dog vist sig, at det kan være hensigtsmæssigt med flere forskellige vejledere og 

der differentieres derfor efter ønske. 

De kliniske vejledere i hverdagen fungerer godt og evalueres højt af alle uddannelsessø-

gende. 

 

Afdelingen er opmærksomme på, at de differentierede forløb stiller højere krav til over-

dragelsen. 

  

 

  

12. Fertilitetsophold i hoveduddannelsen 

Det indstilles, 

at udvalget drøfter problemstillingen. 

 

Sagsfremstilling 

 

I region Midt er der to offentlige fertilitetsklinikker i henholdsvis Horsens og Skive.  

Ved lukning af fertilitetsklinikken i Skejby, blev aktiviteten flyttet til klinikkerne i Horsens 

og Skive. 

I fase 3 i hoveduddannelsen er der et 5 dages fokuseret ophold på fertilitetsklinik. Tidli-

gere blev opholdet på fertilitetsklinikken gennemført i fase 2 under opholdet på HSE. 

I forbindelse med revision af uddannelsesprogrammet flyttede man opholdet til fase 3 på 

FBE pga. ændret fysisk placering af fertilitetsbehandling. 

  

Uddannelsesudvalget i gynækologi og obstetrik har haft en forventning om, at fertilitets-

klinikkerne ville ønske at deltage i uddannelsen af specialets kursister.  

Imidlertid er der problemer med at få aftalt de fokuserede ophold. 

  

Udvalget drøfter, hvordan denne udfordring kan løses. 

Der er taget kontakt til de relevante uddannelseskoordinerende overlæger 

 

Beslutning 

 

PKL orienterede. 
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Uddannelsesprogrammerne for Viborg, Horsens, Ålborg og Randers definerer, hvor ferti-

litetsopholdene foregår, de øvrige gør ikke. 

Aftalen med fertilitetsklinikken i Skive er uklar, da klinikken mener, at de kun skal have 

hver 3. h-læge fra Herning. 

Set fra specialets side er der dog ønske om, at alle uddannelseslæger fra Herning får 

deres fertilitetsophold i Skive. 

Denne struktur underbygges desuden af, at hospitalerne i henholdsvis Herning og Viborg 

visitationsmæssigt hænger sammen. 

  

PKL har kontaktet UKO'erne på HE Midt og der er desuden planlagt et møde mellem le-

dende overlæge på fertilitetsklinikken i Skive, PKL og UAO fra Herning. 

  

 

 

13. Obstetriske kompetencer 

Det indstilles, 

at udvalget drøfter, hvordan opnåelsen af de obstetriske kompetencer kan forbed-

res. 

 

Sagsfremstilling 

 

Ved seneste møde 1. december 2017 blev følgende aftalt: 

 
  

Repræsentanterne for de enkelte afdelinger præsenterer en status ift. opnåelse af obste-

triske kompetencer og fremlægger, hvilke initiativer de påtænker.  

  

  

 

Beslutning 

 

Viborg 

Afdelingens uddannelseslæger har et to ugers fokuseret ophold på fødegangen, hvor de 

får 5-6 normale fødsler (hele forløb). Udvalget drøftede i den forbindelse, hvorvidt der i 

målbeskrivelsen er tale om 10 forløsninger eller 10 hele fødselsforløb. 
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Konklusionen var, at der er tale om 10 forløsninger (hvor uddannelseslægen tager imod 

og ikke nødvendigvis er med fra start). 

 

Randers 

Afdelingen har stort fokus på de obstetriske kompetencer, men uddannelseslægerne har 

fortsat svært at nå de 10 forløsninger/bristninger. Udviklingen går dog i den rigtige ret-

ning. 

  

Aarhus  

Der er ikke gang i særlige initiativer ift. de obstetriske kompetencer. 

Det er svært for de uddannelsessøgende at være opsøgende, når vagten slutter kl. 20. 

Derudover betyder antallet af jordemoderstuderende, at det kan være svært at få proce-

durer nok. 

  

Herning 

Det er meget individuelt, hvorvidt uddannelseslægerne når det fastsatte antal procedu-

rer. En af faktorerne der har betydning, er blandt andet bagvagtens velvilje til at holde 

kalderen. 

  

Thisted 

Ledende overlæge har haft stort fokus på det - ingen missed opportunities. 

En af mulighederne ligger i at opfordre jordemødrene til at kontakte forvagten ift. obste-

triske problemstillinger (det uformelle). 

  

Horsens 

Afdelingen har ændret i forvagtsfunktion og forsøger nu at udnytte kapaciteten på føde-

gangen i dagtiden. Uddannelseslægerne opfordres desuden til at have fokus på at være 

opsøgende i vagten.  

  

Hjørring 

Afdelingen har ikke igangsat konkrete tiltag. Der er dog fokus på at uddannelseslægerne 

kaldes til eksempelvis bristninger. Uddannelseslægerne opfordres desuden til at udnytte 

mulighederne i vagten på trods af fokuseret ophold på fødegangen. 

  

Aalborg 

Afdelingen har stadig udfordringer ift. de obstetriske kompetencer. UAO'erne har talt 

med urogyn ift. bristninger og fantomtræning/noget at sy i - work in progress. 

Uddannelseslægerne skal selvfølgelig også sy på rigtige patienter.  

Det er kulturarbejde ift. at opfordre jordemødrene til at kalde uddannelseslægerne. 

Hoveduddannelseslægerne holdes vagtfrie den første måned, så de kommer så meget 

ind i obstetrikken som muligt. 

  

Punktet dagsordenssættes igen på næste møde. 

  

 

14. Nyt fra afdelingerne 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

 

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. Formålet er at vidensdele de 

tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste ende kan skabe værdi for patienten.  

 

Beslutning 

 

Aalborg 

Afdelingen har placeret en kasse på konferencebordet, hvor de uddannelsessøgende kan 

komme idéer til uddannelsen i. 

Afdelingen er gået fra 0 til 5 1. reservelæger - gør uddannelse sjovere og nemmere. 

UAO opridser hver dag, hvilke planlagte operationer der er dagen efter - det giver et 

stort udbytte for uddannelseslægerne. 

Afdelingen oplever, at de uddannelsessøgende tager flere cases med til konferencerne. 

  

Randers 

Afdelingen overvejer at lade sig inspirere af anæstesiologisk afdeling, hvor i-lægerne 

forud for hver vagt skal skrive en mail til UAO om, hvad målet for kompetencerne er og 

senere hvad de reelt fik ud af det - en måde at holde fokus. 

Afdelingen har nu h-læger igen efter en lang periode uden. 

H-lægerne har efterspurgt operationstavler, hvilket de har fået. 

Har været i gang med proces om i-læger - meget undervisning, hvordan er det så de får 

forløsninger, bristninger osv. 

Afdelingen har diskuteret, hvorvidt kompetencevurderingen kan ensartes så meget som 

muligt - kan det eksempelvis altid være den samme, der kompetencevurderer et givent 

emne? 

Afdelingen skulle have haft inspektorbesøg dette forår, men har fået besøget udsat til 

slutningen af året. 

  

Viborg 

Afdelingen har lige slået den 3 i-stilling op (maksstilling). 

I gang med mini-cex. UAO satte 3 flasker vin på højkant - der blev lavet 5 og 0 siden! 

  

Herning 

Afdelingen har mange uddannelseslæger på barsel og slet ingen AP-læger. 

I-lægerne har kørt opdelte forløb med 4 måneder på obstetrik og 8 måneders gynækolo-

gi - der har været stor tilfredshed. 

H-lægerne skal begynde at assistere til robotoperationer. (formentlig til 1. september). 

  

Horsens 

Afdelingen arbejder på at udvikle fasttrack-forløb for AP-læger - herunder af få identifi-

ceret, hvad der skal til for hurtigt at få AP-lægerne til at fungere godt på afdelingen. 

Afdelingen har flyttet to forløb fra Horsens til Skejby af hensyn til uddannelseskapacite-

ten. 

Haft problemer med at mange, særligt AP-læger, ønsker deltid - der er derfor lavet ret-

ningslinje for, hvornår der tildeles deltid. 
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Ny dagsorden for morgenkonference - man mødes inden konferencen og debriefter fra 

vagten af. Dagsorden er indført for at forsøge at højne kvaliteten. 

 

Thisted 

Første læge er færdig i Thisted og er nu videre til afdelingen i Aalborg. 

Der har været holdt en god overlevering mellem afdelingerne. 

  

Aarhus 

Afdelingen roste deres UKYL'er, der har i gangsat mange initiativer. 

Mandag eftermiddage afholdes speciallægemøde, samtidig med at de uddannelsessø-

gende også har møde - sidstnævnte mødeforum bruges til blandt andet til erfaringsud-

veksling og bytte af funktioner ift. kompetenceopnåelse. Det er også i dette forum, at 

der er blevet talt om teamorganiseringen. Der er både dagsorden og referat 

UKYL'erne arbejder på at starte et forum for casebaseret gruppediskussion, som skal 

køre én gang om måneden i to timer, hvor der er to overordnede emner hver gang. 

Formålet er blandt andet at tage presset af det, der skal foregå til vejledersamtalerne, så 

de "bløde" ting kan fylde lidt mere. 

Når uddannelseslægerne har præsenteret en case, får de kompetencen godkendt i log-

bog. 

Emnerne skal således tage udgangspunkt i uddannelsesprogrammet. 

 

Hjørring 

Afdelingen har haft fokus på kompetencevurdering. OSATS på OP fungerer fint, mini-cex 

i amb. er stadig svært, men afdelingen arbejder på at få det gjort til en torsdags skal-

opgave for både uddannelsessøgende og supervisor. 

Fokus på introduktion til fødegangen - gribe muligheder - samarbejde med jordemoder - 

husk at melde at man gerne vil kaldes. Afdelingen arbejder desuden med, gøre jorde-

mødrene bekendte med hvad i-lægerne skal kunne i deres intro.  

  

  

  

15. Næste møde 

Det indstilles, 

at udvalget fastsætter dato for næste møde i uddannelsesudvalget. 

 

Sagsfremstilling 
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Beslutning 

 

Næste møde: 

 

 

30. november 2018 i Herning. 

Heidi booker lokaler og sørger for forplejning. 

  

 

16. Eventuelt 

Beslutning 

 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

  

 

17. Tema: EDU-IT 

Sagsfremstilling 

 

Dagens tema 

  

Hvordan kan vi bruge EDU-it i vores arbejde som UAOer og UKYLer? 

Mads Dahl fra CESU holder oplæg om, hvilke muligheder der er og hvordan de kan bru-

ges. Praktisk øvelse i brug af metoderne og efterfølgende fremlæggelse i plenum. 
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Beslutning 

 

Mads fra CESU holdt oplæg om, hvordan afdelingerne kan anvende teknologier til at 

samarbejde bedre og bredere. 

Oplægget tog udgangspunkt i kompetencevurderingsmetoder. 

  

Det blev blandt andet demonstreret, hvordan padlet kan fungere som en digital opslags-

tavle for afdelingen, hvor det under valgfrie overskrifter, er muligt at dele eksempelvis 

kompetencevurderingsskemaer, idéer og udfordringer.  

Det er muligt at oprette sig gratis som bruger af padlet. Man får ved oprettelsen 3 gratis 

"opslagstavler", som kan deles med andre brugere. Når disse er brugt, skal der betales 

et mindre beløb. Det er gratis for brugere, at have adgang til opslagstavler oprettet af 

andre. 

  

Mads demonstrerede desuden mentimeter, som kan bruges i forbindelse med undervis-

ning. De uddannelsessøgende engageres via deres mobil/ipad. 

Det er muligt at lave spørgsmål/afstemninger via mentimeter, som de uddannelsessø-

gende skal svare på. Mads fortalte om forskellige pædagogiske virkemidler og om mulig-

heden for selv at designe sine spørgsmål/undersøgelser. 

  

Der blev stillet gode reflekterende spørgsmål fra udvalget. Blandt andet hvordan man får 

teknologien til at spille sammen med en hverdag, hvor man ikke nødvendigvis sidder bag 

en skærm - altså hvordan teknologien kan bruges som en integreret del af virkelighe-

den. 

  

Bilag 

 Brev fra en UAO-kollega 

  

 

 


