Dagsorden DaDi-møde 20. maj 2009
Til stede: Ellen Krogh (EK), Peter Kaspersen (PK), Nikolaj Frydensbjerg Elf (NFE), Karin Esmann
Knudsen (KEK), Gitte Holten Ingerslev (GHI)
Referent: NFE
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. DaDi-konferencen 12.6
a. Hvordan opstart og opsamling?
b. Hvilke fremtidige aktiviteter skal vi satse på?
c. Medlemskab: UC’erne?
d. Valget: Hvad blev vi enige om? Behov for inddragelse af øvrige universiteter
e. Det praktiske
3. NNMF-konferencen Tekst og kontekst
a. Sted: Middelfart
b. Keynotes: kontrakt + abstract
c. Indhold og struktur
d. Opgaver
4. Eventuelt
Referat:
1. Godkendt
2. DaDi-konferencen
a. Opstart ved Karin Esmann, bl.a. om seminarets motivering og om afsluttede ph.d.’er,
nye medlemmer af netværket og nye ph.d.- projekter. Opsamling kl. 13.30: Peter
ordstyrer, Gitte referent, hvor vi også kommer ind på seminarets tema. Planlægning
kl. 15-16.30: Ellen orienterer først om det store billede af danskdidaktisk og
modersmålsdidaktisk forskning. Nikolaj og Peter orienterer om Tekst og kontekst.
Karin styrer valg af styregruppe.
b. Ellen vil stå for dette punkt på vores seminar.
c. Vi skal fortsat være opmærksomme på nye medlemmer.
d. Vi genopstiller, dog med det forbehold at Peter Kaspersen trækker sig på et tidspunkt
efter marts 2010. Svend Skriver tilbyder sig som kandidat (Peter kontakter), Tina
Høegh opfordres fra Københavns Universitet (Ellen kontakter); Helle Rørbech
opfordres fra DPU, AU (Gitte kontakter).
e. Husk:
i. Før 1. juni henvender Karin sig om hvilken workshop man ønsker at deltage
i, og med en opfordring om at tilmelde sig. Efter 1. juni henvender Karin sig
til deltagere om hvordan konferencen og især workshopper skal foregå.
Samtidig orienterer hun styregruppen om eventuelle direkte henvendelser om
tilmelding.
ii. Medbring Fag og didaktik-bogen
3. NNMF
a. Sted ændret fra LO-skolen til Middelfart

b. Peter og Nikolaj henvender sig til keynotes med kontrakter.
c. Tre paneldeltagere: Malin Karlsson (Sverige), Kjell Lars Berge (Norge), Peter
Kaspersen (DK). Ellen henvender sig til styregruppen for NNMF og forhandler
honorarer. Vores oplæg: 5000-6000 kr for keynotes, 2500 kr. for paneldeltagere.
Keynotes/plenumforelæsere onsdag og torsdag. Fredag skal der være paneldebat.
Inden da lidt større kaffepause med oste- og pølsemadder. Afslutning med
sandwichfrokost. Vi beslutter i øvrigt at bruge danske konferencebetegnelser i det
omfang det er muligt. DaDi skal fungere som fagfællebedømmere af indsendte
abstrakter, hvilket styres af styregruppen. Vi udvikler en model for
fagfællevurdering.
d. Opgaver:
i. Der skal udarbejdes et budget. Ellen tjekker med Ongstad hvad vores
bevilling er, og om der skal indbudgetteres overhead.
ii. Peter, Ellen og Nikolaj laver udkast til rammeprogram.
iii. Der skal udarbejdes en folder.
iv. Det er vigtigt at vi under annoncering skal bruge de 8 netværk som NNMF
består af, og at vi derudover annoncerer til UC’ere.
v. Vi skal lave en forhandling om eventuelt overskud med Anne Jensen,
institutleder ved IFPR. Vores ønske er at overskuddet tilfalder DaDi således
at kontinuiteten i og udviklingen af netværket fastholdes.
4. Eventuelt
a. Anke Piekut skal på medlemslisten for DaDi.
b. Gitte Ingerslev skal udvikle et center for akademisk skrivning på DPU, AU.
c. Vi diskuterede mulighederne for at lave overbygningsemner i danskfagets didaktik på
forskellige institutioner.

