
Nyhedsbrev, januar 2014 

 

Nu er der gået et par måneder siden vi holdt vores undervisermøde, og siden 

Angela startede som sekretær. Der har været en hel del at sætte sig ind i for 

Angela, som jo startede midt i den ret omfattende omstillingsproces fra gammel 
kursusplan til ny kursusplan. Men – heldigvis går det rigtig godt ☺ 

 

Der er dog et par ting eller to, som er vigtigt at pointere og melde ud, som kan 

have relevans for mange af Jer: 
 

1. Aflønning.  Vi er klar over, at for nogle af Jer har vores aflønningssystem 

givet visse udfordringer. Vi er i gang med at undersøge med KU’s 

lønningskontor, hvordan vi i fremtiden aflønner Jer bedst muligt – og 

juridisk korrekt. Vi vender tilbage så snart vi har nyt. 
 

2. Print/kopier. Vi vil præcisere overfor Jer, at vi fortsat ikke kan påtage os 

at forestå kopiering/print af undervisningsmateriale. Vi vil gerne 

videresende en mail skrevet af Jer en uges tid før Jeres undervisning 
vedhæftet undervisningsmateriale til kursisterne, som så selv må sørge for 

at printe ud hjemme.  Men husk det letteste er at uploade Jeres materiale 

på hjemmesiden. Hvis det kun drejer sig om en enkelt A4 side eller to, vil 

vi dog gerne sørge for at printe ud til kursisterne. 

 
3. Tilstedeværelseslister. Der har været tilfælde, hvor kursister har skrevet 

under på både formiddags og eftermiddags-listerne inden frokostpausen – 

og så er de ikke dukket op til eftermiddags-undervisningen. Vil I, der 

underviser en hel dag, sørge for at udlevere listerne til tiden, så at sige. 
 

4. Opdeling af det lille lokale.  Der er nu blevet opsat en foldevæg i det lille 

undervisningslokale (33.0.23), som støder op til Angelas kontor. Det 

muliggør opdeling af kursisterne i grupperum, som både 
Specialeuddannelsen, men specielt Forskningstræningen, benytter sig af. 
 

5. Automatiske påmindelsesmails til alle undervisere. Der sendes nu 

automatiske påmindelser til Jer om Jeres undervisning én uge i forvejen.  

Husk at opdatere Jeres profil på vores system, hvis I skifter mailadresse. 
 

De aller bedste nytårshilsner til Jer alle sammen   

 

 
           Martin 


