
 

 

Uddannelses Udvalget 

Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel 

Tid: 29. januar 2014 kl. 17.30 – 21.30  

Sted: Fjelsted Skov Kro 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen, Hanne Thomsen, Joy Nordkvist, 

Martin Skov Jensen. Afbud fra Jane Holm Hansen.  

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referat fra mødet 2. oktober 2013. 

2. Gennemgang af Survey Monkey resultater 

3. Det fremtidige arbejde i udvalget og den praktiske fordeling af opgaverne under Janes orlov. 

4. Status for DropBox og eventuel brug af DIF Extranet 

5. Officialbeskrivelse for de enkelte grene 

6. Miljøuddannelse. 

7. Kursuskalender 2014, herunder S licens og andre fælles kurser 

8. Eventuelt, herunder næste møde 

Ad 1 Referat 
Kursusportalen er blevet rettet, så en række mangler nu er væk. Der er dog fortsat det problem, at 
underviseren ikke modtager en deltagerliste. Hanne følger op på det. 
 
Ad 2 Survey Monkey 
Da Jane ikke deltog, var vi ikke i stand til at få denne rapportering. Det er et stort ønske fra underviserne at 
få respons fra deltagerne, og Pia vil nu få aftalt med Jane, at Pia kan tage sig af disse analyser, mens Jane er 
bortrejst. 
 
Ad 3 Arbejdet i UU 
Jane er på orlov i tre måneder, hvor Pia overtager en dal af hendes funktioner. I den forbindelse blev 
skemaet med opgavefordeling gennemgået, og den reviderede version er vedhæftet dette referat. 
 
 



Ad 4 Dropbox og Extranet 
Dette er også en Jane opgave, som Pia nu følger op på. Udvalget er noget skeptisk overfor brugen af DIF 
Extranet. 
 
Ad 5 Officialbeskrivelse 
Beskrivelse af officials i de enkelte grene er samlet i Alment Reglement Bilag 2. Den mest opdaterede 
beskrivelse er fra SW, og Hanne sender nu denne til de øvrige medlemmer af UU. Derefter udarbejder de 
tilsvarende beskrivelser for deres grene, og sender det til Pia for offentliggørelse på dmusport.dk. Dette 
skulle gerne være klar indenfor to uger. 
 
Ad 6 Miljøuddannelsen 
UU gennemgik det kursusmateriale, som Dennis Bechmann har fremsendt. Materialet skal færdiggøres, og 
Jesper følger op på det. 
Samtidig blev DMU Miljøinstruks gennemgået. Den anvendes ved alle stævner, og det er i sidste ende 
stævnelederens ansvar, at den bliver benyttet. 
Der er allerede oprettet datoer for tre kurser i kursusportalen. Kurserne henvender sig til miljøofficials i 
banedrivende klubber, og det er mere omfattende end Miljøinstruksen. Vi har tidligere afholdt kurser for 
miljøofficials, men det var ikke vellykket. Da vi gerne vil have tidligere deltagere, som har miljøofficiallicens 
til at få en bedre uddannelse, har UU aftalt, at nuværende miljøofficials kan deltage uden betaling i de tre 
nye kurser. Hvis de ikke deltager, vilderes licens ikke blive fornyet, når den udløber. For nye officials er 
deltagerafgiften 150,- kr. 
Pia sørger for, at der bliver sendt meddelelse til klubberne om kurset, og vil i samarbejde med Kasper 
Darfelt sørge for, at der ikke faktureres for licensindehavere. 
 
Ad 7 Kursuskalenderen 
Årets S licens seminar blev afholdt 19. januar med Hanne og Jesper som instruktører. Der var godt 30 
deltagere. 
Ud over de kurser, der allerede ligger på portalen, vil der blive afholdt et tidtagerkursus for MX og RR i 
marts. 
 
Ad 8 Eventuelt 
Sekretariatet kan med fordel anvende kursusportalen til at arrangere seminarer og andet. Eksempelvis det 
netop af holdte DS seminar i MX og RR, hvor administrationen af tilmeldinger ville blive meget lettere ved 
at benytte portalen. 
Sekretariatet må kun rette i allerede oprettede kurser på portalen efter aftale med underviseren på det 
pågældende kursus. 
UU holder møde med de godkendte undervisere 22. oktober kl. 18.00 i Elbo Hallen. Pia reserverer. 
UU holder næste møde 8. oktober kl. 17.30 på Fjelsted Skovkro. 
Alle medlemmer af UU ønsker at fortsætte, og Jesper sørger for at indstille dem til udpegning efter 
repræsentantskabsmødet. 
 
 
 
Jesper Holm 

30. januar 2013 



 

PD SDA MGT KDA JH 

UU 
medl. 
(inkl. 
JH) SK’er 

Praktiske opgaver ved UU møder               

•         Afvikle UU møder X       

o   Bestille lokale og fortæring X       

o   Udarbejde dagsorden (X)   X   

o   Lede mødet     X   

o   Udarbejde referat     X   

o   Offentliggøre og rundsende X       

•         Godkende og kontere afregningsbilag     X   

        

•         Afvikle undervisermøde (X)   X (X)   

o   Planlægge mødet med UU X       

o   Bestille lokale og fortæring X       

o   Kontrollere og opdatere underviserlisten X       

o   Udsende invitation X       

o   Udarbejde dagsorden       X   

o   Udarbejde præsentation       X   

o   Lede mødet     X   

o   Udarbejde referat X       

o   Offentliggøre og rundsende X       

o   Udarbejde kursusmateriale       X   

o   Distribuere kursusmateriale       X   

Kursustilrettelæggelse og afvikling               

•         Udarbejde kursuskalender       X   

•        UU’s egne kurser       X   

o   Aftale hvem der underviser X       

o   Aftale med ekstern underviser X       

o   Bestille uddannelseslokale og forplejning X       

o   Administrere dataprojektor X       

•         Aftale kurser med klubber (X)     X   

o   Aftale med underviser (klubbens egen) X       

o   Sikre lokaler X       
o   Ved lokale kurser skal der sikres at det administrative udføres 

korrekt (licensoversigter) X       

•         Træneruddannelsen         

o   Aftale med undervisere og landstrænere   X       

o   Bestille uddannelseslokale og forplejning   X       

        

Udarbejde undervisningsmateriale               

•         Planlægge UU’s egne kurser       X   

o   Aftale hvem der har ansvaret for kurset     X   

o   Udarbejde undervisningsmateriale       X   

�  Produceres i Power Point       X   

�  Aftale hvem der udarbejder grundlag og udkast       X   
�  Gennemgå udkast så pædagogiske, politiske og 

faktuelle forhold vurderes       X   



o   Producere undervisningsmateriale, dokumenter til 
udlevering, prøver etc X       

•         Planlægge kurser med eksterne leverandører, eksempelvis DIF       X   

o   Orientere sig om mulige tilbud X       

o   Møde med leverandør X     (X)   

o   Praktisk afvikling af kurset X       

�  Leverandøren sørger for ”det hele” X       
�  UU står for det praktiske, bestille lokale og 

forplejning X       
•         Planlægge træneruddannelsen med eksterne leverandører, 

eksempelvis DIF         

o   Orientere sig om mulige tilbud   X       

o   Møde med leverandør   X       

o   Praktisk afvikling af kurset   X       

�  Leverandøren sørger for ”det hele”   X       
�  UU står for det praktiske, bestille lokale og 

forplejning   X       

•         Vedligeholde DropBox til distribution af kursusmateriale       X   

•         Kvalitetssikre kurser (X)     X   
·    Evaluering af kurser efter afholdelse, kontakt til deltagere 

og underviser X       

Markedsføring               

•         Udarbejde salgsmateriale X       

•         Vedligeholde kursusportal (X) X     X   

•         Annoncere kurser X       

•         Udarbejde nyhedsbreve   X     

•         Vedligeholde UU Facebook X X   X   

•         Personligt salgsarbejde overfor klubber, HB og andre X     X   

Licensforvaltning               

•         Modtage deltagerlister fra undervisere og sørge for udstedelse af 
licenser X   X     

•    Udstede licenser     X     

•         Sende licenser     X     

•         Fakturering af ikke licensgivende UU aktiviteter     X     

•         Fakturering for licensudstedelse     X     

•         Licensfornyelse i samarbejde med klubber og SK’er (dommere)     X   X 

Økonomi               

•         Udarbejde UU budget til HB     X   

•         Udarbejde budgetter for de enkelte kurser X     (X)   

•         Godkende og kontere bilag som sendes til udbetaling     X   

•         Følge op på regnskaber     X   

Politiske forhold               

•         Tilrettelægge DMU’s kursusudbud i overensstemmelse med DMU’s 
Strategi     X (X)   

o   Tilpasse uddannelsesstrukturen til de skiftende behov i DMU.     X (X)   

o   Tage initiativ til nye kurser eller strukturændringer     X (X)   

o   Vurdere uddannelsestilbuddet i forhold til DIF X   X   
•         Strategisk ansvar for prisstruktur i uddannelsestilbuddet. Indstille 

priser til HB     X (X)   

•         Præsentere uddannelsespolitikken i forhold til klubberne     X (X)   

•         Samarbejde med SK'erne om deres opgaver i forhold til uddannelse X     (X) X 
•         Vedligeholde DropBox til distribution af kursusmateriale til HB, FU og 

UU X       

 


