Kære Undervisere på Specialekurset i København!
Bagsværd den 9. oktober 2011

Nye permanente lokaler
Efter mere end et halvt års slid og slæb er det nu endelig lykkedes mig at skaffe os nogle nye lokaler!
Lokalerne ligger i Bygning 33, som er den fine hovedbygning på det gamle kommunehospital, og som ligger
lige ud til Øster Søgade.
Sundhedsstyrelsen gik med til at afholde alle løbende udgifter til lejemålet – det manglede såmænd også
bare, siden man både i Århus og Odense kører med samme ordning! Derimod var det et større mas, at dels
få lov til, dels finde penge til at etablere lokalerne. Vi lejer nemlig som det ser ud nu 5 mindre rum, som vi
efter accept fra Kulturarvstyrelsen, skal til at omdanne til 2 lige store lokaler med plads til 30 personer i
hver. Da det har vist sig ganske svært at finde økonomi til dette projekt, starter vi med det ene først og
håber, at dette står klart lige omkring det nye års begyndelse. Hvornår det andet lokale kan etableres
kommer an på, hvor hurtigt vi kan finde nogen bidragsydere – hvert lokale kommer til at koste omtrent
200.000 i etableringsomkostninger alt inklusive. Så hvis I har ideer til bidragydere, må I meget gerne give
mig besked.

Underviserseminar den 13. – 14. april 2012
Vi gentager succesen fra foråret 2010 – sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu. Vi har booket samme
sted, nemlig Severin Kursuscenter i Middelfart, og vi glæder os meget til at være sammen med så mange af
Jer som muligt. Der er dog ligesom sidst kun plads til omtrent 50 mennesker, og vi er vel til sammen ca. 130
undervisere fra Århus, Odense og København – så det bliver først til mølle også denne gang. I kan dog ikke
melde jer til før I modtager en rigtig invitation – i løbet af en måneds tid fra nu ;‐) Men som sagt – sæt kryds
i kalenderen.

Hjemmesiden – og evalueringer
Jeg håber, I alle er blevet fortrolige med jeres personlige hjemmeside, og benytter denne til at se jeres
undervisningsplan, undervisningslokale, m.m.. I kan allerede nu se datoerne, I skal undervise, helt frem til
efteråret 2012. I vil derfor ikke få reminder mails fra Anette inden kurserne, men der kommer en
automatisk mail til jer én uge før hvert kursus ‐ bare for en sikkerheds skyld.
I kan også se jeres evalueringer. Det højeste point er 5. Til højre på siden kan I se jeres snit for hvert kursus
samt et gennemsnit af disse sammenlignet med et gennemsnit af samtlige underviseres snit i København
(Gennemsnit for området)
Hvis I klikker på linket med ”Se antal evalueringer” kan I se samtlige evalueringer med kommentarer,
hvilket svarer til de gamle papir‐evalueringer. Det er ”Skala A”, der benyttes til de første 2 spørgsmål og

”Skala B”, der benyttes til de sidste 3 spørgsmål. Desuden vurderes I på ”Skala B” med spørgsmålet:
”Hvordan var underviseren ”

Skala A
5
4
3
2
1

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Skala B
5
4
3
2
1

Særdeles tilfredsstillende
Tilfredsstillende
God
Dårlig
Særdeles dårlig

Hvis nogen af Jer stadig er i tvivl om, hvordan I kommer ind på jeres side, så får I lige forklaringen:
Gå ind på www.speam.dk og log jer på nederst i højre hjørne: ”underviser login”
Skriv jeres email og password. Har I glemt dette, kan I ALTID skrive jeres e‐mail til venstre og klikke på:
”send min kode”.

Frokost i lokale 4
I er altid velkomne til at spise frokost i lokale 4 i Kælderen, hvor Kantinen befinder sig, sammen med
kursisterne ‐ på vores regning. Frokosten serveres i tidsrummet 11.30 til 12.30.
Til sidst skal lyde en stor tak til Jer alle, fordi I giver så meget af Jer selv og er så entusiastiske og dygtige til
at undervise. Det er en fryd at læse, hvor glade kursisterne er for undervisningen generelt. Selvfølgelig kan
vi alle komme ud for hold ,hvor roserne måske ikke ligefrem står i kø for at komme ned på tastaturet – men
set i et større og mere gennemsnitligt perspektiv har I grund til at være meget stolte over det produkt I
leverer!

De allerbedste hilsner,

Martin Ryt‐Hansen

