
 

Nyhedsbrev efterår 2014 
 
 
1. Undervisning i 2015 – se venligst vedhæftede liste over dine kurser/datoer 

Vi har printet datoerne for jeres undervisning ud på jeres vegne. Tjek venligst, at I har 
skrevet dem ind i jeres kalendere. Hvis der er et problem med nogen af datoerne, bedes I 
skrive til os med det samme (aamspec@sund.ku.dk) 
 
Men selv om I får datoerne nu på papir, husk at det altid er de ONLINE datoer, der 
gælder – dem der står på jeres personlige profil når I logger på www.speam.dk 
 
2. Håndbog for hovedkursusledere 

Vi har lagt et link ud på Speam.dk til en håndbog, som I kan benytte Jer af til almindelig 
inspiration til hvordan I kan sætte jeres undervisning op / lege med indhold og form etc. 
Specielt 3. kapitel indeholder relevant materiale. Herudover kan de særligt 
interesserede få et indtryk af hvordan hele det teoretiske kursus er opbygget på tværs af 
de forskellige specialer. Håndbog for hoved- og delkursusledere kan findes på vores 
hjemmeside www.speam.dk, under GENERELLE OPLYSNINGER. 
 
3. Evalueringer 

Vil I hjælpe os med at minde kursisterne om, at evaluere kurserne. De modtager en mail 
med et link til evalueringsmodulet, indenfor 24 timer, efter et kursus. Men vi oplever, at 
nogle kursister først evaluerer deres kurser flere uger/måneder/år efter deltgaelse! 
 
4. Rengøring af lokalerne i bygning 33 

Vi har været så heldig at få en ny rengøringsdame, Farzana, som startede i september. 
Hende er vi meget glade for og vi håber, at I lægger mærk til, at lokalerne nu bliver 
grundigt rengjort. 
 
5. Underviserseminar 19. - 20. september 2014 

Sidste weekend mødtes cirka 30 undervisere fra Specialeuddannelserne i Århus, 
København og Odense til et par inspirerende dage omkring læring og pædagogik. En af 
de tilstedeværende skrev blandt andet: "Super relevant og meget inspirerende. Meget 
forankret i min dagligdag. Super veltilrettelagt og engageret." 
 
Vi laver et nyt seminar om 2 år igen, så kan I, der var kede af ikke at kunne deltage i år, 
være med. OBS: Der bliver lagt materiale/slides på vores hjemmeside www.speam.dk, 
under GENERELLE OPLYSNINGER. 
 
 
De allerbedste hilsner, 
 
Angela og Martin 

 

 

Angela Larsen  Martin Ryt-Hansen 
Kursussekretær  Hovedkursusleder 
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