
Referat fra bestyrelsesmøde i FLIPD d. 25. februar 2021 11-12  

 

Dagsorden: 

Opfølgning på temadag 

Planlægning af kaffemøde 

 

Til stede: Charlotte, Joshua (referent), Kirstine, Lisbeth, Maria, Simon, Solveig, Søren 

 

Opfølgning på temadag 

Af de 91 tilmeldte, deltog 90, hvilket må siges at være tilfredsstillende.  

Blandt deltagerne var der en overvældende tilfredshed med temadagen, både i forhold til indhold, 

deltagerinvolvering og facilitering og i forhold til teknisk eksekvering. 

Simon var supergod som facilitator 

Den eneste mindre positive kommentar havde at gøre med manglende facilitering ved FLIPD i de 

enkelte break-out rooms. En officiel moderator-rolle ville have bidraget til at holde samtalen 

gående og ville kunne have disponeret taletiden på tværs af deltagere.  

Læring: vi kan fremadrettet blive bedre til at rammesætte arbejdet i breakout-rooms / 

gruppesamtaler 

Der blev stillet forslag om etablering af et netværk for e-undervisning i FLIPD regi. 

Bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med denne idé af følgende grunde 

1. et netværk giver kun mening hvis det vedligeholdes løbende og på en forpligtende måde, 

hvilket kræver tid, som vi ikke er overbevist om står mål med interessen. Der skal således 

være en vis volumen af indhold og deltagere skal være aktive. FLIPD har tidligere arbejdet 

med f.eks. Google groups til videndeling, men det blev kun brugt i meget begrænset 

omfang. Desuden har vi twitter, som alle er velkomne til at benytte og som også i et vist 

omfang kan bruges til videndeling.   

2. Der findes allerede en række e-mail baserede communities, som man kan udforske og 

tilmelde sig. Der skal være en vis volumen, deltagere skal være aktive, er der nok til at det 

bliver relevant. 

3. Vi vil prioritere at skabe netværk via vores temadage og konferencer, hvor dette vil være et 

naturligt tema. Dette ser vi som vores primære rolle, hvorimod de netværk de kan kaste af 

sig skal vedligeholdes i andet regi.  

Kaffemøde 



d. 16. marts står FLIPD for DFFU kaffemøde, som skal handle om redelighed som tema i 

undervisningen. Dagsordene på dagen bliver følgende:  

13.00 Velkommen 

13:05 – 13:15 Præsentation af kursusmoduler om referencehåndtering fra KUB/AUL/RUB v. Søren 

Davidsen RUB 

13:15 – 13:25 CBS Biblioteks rolle i implementeringen af obligatorisk kursus i redelighed v. Joshua 

Kragh Bruhn CBS 

13.25 – 13.45 Diskussioner i grupper 

13.45 – 13.55 Opsamling v. Lisbeth Ramsgaard Carlsen FLIPD 

13.55 – 14.00 Stopplagiat.nu v. Joshua Kragh Bruhn FLIPD 

14:00 Tak for nu 

Link til møderum: https://cbs-dk.zoom.us/j/61051536482 

 

https://cbs-dk.zoom.us/j/61051536482

