Referat. DaDi-styregruppemøde 18. januar 2010, DPU.
Til stede: Peter Kaspersen, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Ellen Krogh, Gitte Holten Ingerslev,
Karin Esmann Knudsen, Svend Skriver, Tina Høegh.
Referent: Tina Høegh
Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tekst og kontekst
a. Fordeling af abstracts og symposier i sessioner med sessionsoverskrifter.
Medbring gerne udprintede abstracts så vi alle har adgang til det
organisatoriske og indholdsmæssige overblik. Særligt er vi dog hver især
ansvarlige for at kunne placere de abstracts vi selv har bedømt.
b. Opdrag til paneldeltagere
c. Underholdning (herunder festtale, sange, musik)
3. DaDi-seminar 2010
a. Indhold
b. Organisation
4. Aftaler om kommende møder og arbejdsopgaver
5. Evt.
Ad. 1. Referat fra forrige møde godkendt uden bemærkninger
Ad. 2. Hovedindtrykket fra de tilsendte abstracts er at der er meget New Literacy,
litteraturpædagogikken er trængt i baggrunden, det er en almindelig tendens.
Konferencen får en særlig profil.
Gruppen har desværre hørt at modtagerne i undervisningslandskabet ikke
kender til konferencen. Det kan undre når arrangørerne har været tidligt ude med
opfordring om at lægge det frem. Gymnasierne svære at få med, dyrt for dem med
ophold.
a. Det meste af mødet blev brugt på fordeling af abstracts i
konferenceprogrammet i Nikolajs oversigt. Nikolaj udsender ny version af
oversigten over sessions og symposier.
b. Gitte og Peter kontakter paneldeltagere om opdraget at scanne eget
didaktisk miljø, beskrive miljøet og foreslå et udviklingspotentiale i
modersmålsdidaktisk perspektiv. Vi foreslår at hver paneldeltager indleder
med hver en halv time inden diskussion.
c. Karin forespørger/tager sig af kontakt til en festtaler, og Nikolaj kontakter
folkbandet Morild for musik.
Ad.3. Seminaret afholdes på KUA, Nordisk. Tina sørger for lokaler. Gruppen foreslår at
mere af seminaret holdes i fællesskab, uden oplæg i grupper. Vi enedes om to større
oplæg under en titel i retning af ”Hvad binder og splitter danskfaget?”, to oplægsholdere:
Ellen som den ene, og Tina kontakter Anne Holmen som den anden. Resten af seminaret
planlægges på næste møde når NNMF-konferencen er vel overstået. Dette var generelt NNMF-konferencen fyldte meget!
Næste DaDi-styregruppemøde afholdes på SDU, IFPR den 19. april 2010.

