DASERA bestyrelsesmøde d.4.10.2021
Tilstede: Jens Dolin, Trine Hyllested, Morten Rask Petersen, Nicolai Munksby (online), Martin Krabbe
Sillasen, Anders V. Thomasen, Jette Reuss Schmidt, Lars Seidelin og Karina M. Andresen.
Louise Nordbjerg meldte afbud pga barsel.

1. Fortsat planlægning af seminarrækken og bestyrelsens rolle.
Planlægningsgruppen mødtes onsdag 29/9, så der kom en række punkter fra det møde, ligesom en
række forhold kom frem under mødet.




















Alle fra bestyrelsen vil gerne komme onsdag aften og de deltager i hele seminaret.
Bestyrelsesmedlemmer får betalt ophold og transport, men ikke løn.
Jette viste gruppeinddelingen, bestyrelsesmedlemmerne skriver en mail til Jette med ønske om
hvilken 4-prs gruppe de vil deltage i.
Vi fordelte roller på seminariet: Torsdag præsenterer Jette: Jesper Sjöström og Jens: Mathias
Ropohl. Fredag præsenterer Morten: Jesper Bruun, Lars: Henriette Holmegaard, Martin: Helge
Kragh. Anders faciliterer den efterfølgende fællesdiskussion.
Lars er tovholder på portfolioen, der køres i CANVAS, sammen med Viktor. Dvs. han er også
ansvarlig for oprettelse af deltagerne i Canvas.
Jens forslog at vi fik filmet oplæggende, så de kunne lægges på vores hjemmeside. Jette vil
indhente GDPR fra oplægsholderne (Karina skaffer Formular til GDPR). Jens undersøger pris og
mulighed for professionel filmer, klipper osv. Der afventes pris inden handling
Udbetaling/afregning af rejse. Jens har med Christina undersøgt mulighederne, og Jens
formulerer mulighederne i et skriv til informationsbrevet d.25.10.2021
25.10.2021 udsendes et grundigt informationsbrev, og inden det sendes et kort
’teaser’informationsbrev indeholdende: Information omkring overnatning for deltagerne i
DESERA-konferencen samt vi glæder os til du kommer. Karina og Jette er har ansvaret for dette.
Hvordan får vi deltagerne til at skrive artikler? Op til fem deltagere skal skrive en artikel ud fra
deres refleksioner i deres portfolio. Vi holder øje med spændende diskussioner på seminaret og
ved den efterfølgende gennemlæsning af portfolioerne.
Evaluering af seminaret. Karina fremlagde evalueringsdesign og bestyrelsen kom med input til
vigtige elementer og operationaliseringer. Karina forsætter med at udvikle designet.
Evalueringen kommer til at bestå af survey, observationer og evt. interviews.
Ekstra deltagere: Aht DASERAs policy-arbejde tilbyder vi en plads til Novo Nordisk fonden, NAFA
og STUK. Martin spurgte om hele NAFA ledelsen kan inviteres med. Det sagde vi ja til, fordi det
ikke sker på bekostning af DASERA’s medlemmer (alle, der har søgt er blevet optaget på
seminaret). Vi vil ikke have et A og B hold. De 6 eksterne bliver fordelt i en gruppe for sig selv. De
deltager ikke i portfolio og gruppearbejdet. Jens inviterer dem.
Samarbejdet med NAFA. Vi skal sikre at der er en tæt kobling mellem NAFA og DASERA
seminarrækken ift. emner. Det står som en del af vores ansøgning til NNF om støtte, og det er en
fordel for begge parter og for deltagerne, hvor der vil være stort overlap.
Jens viste de foreløbige resultater fra Delphi-undersøgelsen. Studiet viser at evaluering topper
som emne og at årets tema – kompetencer og dannelse – også ligger højt. Vi vil beslutte næste
seminartema senere, men efter koordinering med NAFA, men evaluering lyder som et oplagt
valg.
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Til fremtiden: Hvordan får vi flere deltagere som ikke er fra professionshøjskolerne? Der er folk
fra andre dele af det naturfagsdidaktiske miljø (folkeskolen, gymnasiet, eksterne læringsmiljøer,
CFUer, pædagoguddannelsen osv.), der laver forskning.

2. Evaluering af rekrutteringsprocessen til årets DASERA-seminar med henblik på
optimering af proces til næste rekrutteringsrunde.
Morten holdt et oplæg på powerpoint som opridsede problematikken. Der var enighed om, at der er
prøvet at komme ud til forskellige dele af miljøet, dog med undtagelse f.eks. pædagoguddannelsen.
Der var også enighed om at det var en svær udvælgelsesproces. Skal vi fx ændre
tilmeldelsesblanketten, så kriterierne for optagelse bliver mere præcise (fx senest skrevne artikler,
hvilket udviklingsarbejde har du deltaget i)? Jens er ikke sikker på man kan lave objektive kriterier,
som er ’retfærdige’.

3. Lidt om kommende seminarer, fx baseret på Delphi-undersøgelsen af
naturfagsdidaktiske behov, v/ Morten og Jens.
Jens og Morten fremlagde de foreløbige data. Evaluering scorer særligt højt. Snart udkommer hele
rapporten, hvor de forskellige kategorier kan ses uddybet.

4. DASERA-konferencen i Esbjerg – status, bestyrelsens opgaver.
Den kører. Næsten hele bestyrelsen deltager. Programmet er ude og indbydelser sendt.

5. Overførsel af konto og medlemskontingentsystem og Institutionelt medlemsskab og
andre praktiske ting














Håndtering af kontingenter – alle undersøgte systemer er meget dyre, cigarkassemodel er
udmærket og billig, så den fortsætter vi med.
Institutionelt medlemskab giver nogle problemer: Hvor mange stemmer får man fx til
generalforsamlingen, når en institution er medlemmet? Vi dropper det institutionelle
medlemskab.
Nicolai har undersøgt konto i Nykredit: 230kr i kvartalet samt 60 øre pr. styk ved overførelser.
Mere end 100.000 stående negativ rente. 1500kr i oprettelsesgebyr. Indtil videre lader vi
pengene være i Danske Bank, som pt koster 75kr i kvartalet – men varsel om stigning. Jens
undersøger, hvad den eksakte stigning er og Nicolai holder Nykredit hen.
Kontingentets beløb blev diskuteret. På grund af øgede bankudgifter og et øget aktivitetsniveau
(bl.a. møder og hjemmesiden) blev vi enige om at foreslå kontingentet øget til 250kr. (pt er det
100kr). det skal vedtages på generalforsamlingen.
Morten opdaterer vores brutto udsendelsesliste, som bl.a. bruges til nyhedsbreve, som pt ligger
på DASERA’s mailkonto (dasera@dasera.dk).
Morten sendte 8.juni en mail med vedtægtsændringer som alle er meget fornuftige. Jens skriver
dem ind som et forslag til vedtægtsændringer og tager dem med på
generalforsamlingsdagsordenen.
Facebookgruppen nedlægges af både pragmatiske og ideologiske grunde.
Hjemmesiden: Kan vi peppe den mere op? Kan bestyrelsen blive bedre til at bruge den selv? Vi
vil forsøge at uploade materialer og blive bedre til at annoncere aktiviteter, som fx INDsigt.
Copydan: Man skal tegne et institutionsabonnement, men det koster omkring 80.000 om året,
så det dur ikke. De artikler der er fuldt tilgængelige kan man ligge ind.
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6. Forsat diskussion af vores strategiske arbejde.
Den udskydes til næste møde

7. Andet
Ingenting

Referent: Karina og Jens
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