
DASERA bestyrelsesmøde 17. august 2022 på IND 
Til stede: Jens, Martin, Jette, Morten, Anders, Louise. Afbud fra Nicolai. 
Referent: Jens 
 
1. DASERA-konferencen i Aalborg. Status. 
Temaet er samarbejde med uformelle læringsmiljøer. Der er 5 oplægsholdere og 4 
rundbordsamtaler på konferencen. Hjemmesiden skal opdateres mht tilmelding, Morten lægger 
tilmeldningsbrevet ud og link til AAU. 
Ang generalforsamlingen, så diskuterede vi kandidater til de to suppleanter til bestyrelsen. 
 
2. Forskningsseminar: Tilmeldingsstatus, form, indhold mm. 
Der er pt 51 tilmeldt. Der er budgetmæssig dækning til flere, hvis det er uden lønkompensation. 
Programmet er fastlagt med stor skelen til evalueringsrapporten for seminar 1.  Der er udviklet et 
case-baseret format for arbejdet, hvor grupperne arbejder mere forskningsorienteret mhp at 
udforme en poster. 
De to udenlandske keynotes bliver holdt i ret kort snor mht antal slides og sprog mm, ligesom de skal 
koordinere deres oplæg. 
DASERA-bestyrelsesmedlemmer får tildelt en-to grupper som facilitatorer. 
 
3. Hvad sker der i feltet af interesse for DASERA. 
En hurtig runde blandt deltagerne: 
Louise: Zoo har fået penge fra Elbæk-fonden. Og fra Villum-fonden til fritidsaktiviteter. Startet 
vuggestue- og børnehaveforløb.  
Martin: NAFA har lavet meget organisationsopbygning her i starten. Men også fået mange projekter i 
gang og organiseret PH-læreruddannerne i naturfag i PLFere. Det svage led er skoleudviklingsdelen. 
Der er startet et envivo-kursus (VIA) og en seminarrække (i samarbejde med SDU). Det er vigtigt at 
DASERA og NAFA koordinerer seminar/kursusudbuddet for ikke at overmætte markedet. PhD-delen 
er stadig et problem, problemet er at universiteterne ikke vil afgive definitionsretten. NAFA uddeler 
nu pengene til PHerne, som så kan forhandle med hver deres universitet om rammesætning af 
stipendierne.  
Næste NAFA-tema bliver teknologi-forståelse. Vi skal koordinere DASERAs næste seminar-tema med 
NAFAs. 
Morten: Arbejder med dagsinstitutionsområdet. Påpeger at der sker så meget på området, at det 
kræver en samlende indsats. Går også lidt ind på matematik-området. 
Jens: Evalueringsgruppen har afholdt et zoom-møde, som bakkede op om oplæg vedrørende 
evalueringspolitik mhp at formulere en DASERA-politik på området. 
Jette: AAU-universitarium er endegyldigt slut. Arbejder med forskningsvidensbrug i NAFA regie. 
Kontakt til Fur. 
Anders: Er frustreret over ikke at have fået penge til sit æstetik-fag.  
 
4. Kommende møder. 
Næste møde er et zoom-møde 11/10 kl. 15-16 mshp seminaret. Jens sender link.  
Næste igen onsdag 18/1 kl. 13-16 i Odense. 
Der opstod en stemning af, at vi i DASERA burde blive enige om en naturfagsdidaktikstrategi i 
relation til seminarrækken. Så vi aftalte at afholde et bestyrelsesseminar om seminarrækken og 
strategi 29/11 2022 kl. 12 til 30/11 kl. 12. 
 


